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Abstrakt 
 
Diplomová práce s názvem „Využití metody Assessment centre k hodnocení a rozvoji 

pracovníků ve školství“ přináší pohled na problematiku práce s lidskými zdroji 

v dnešních firmách a zkoumá možnosti využití firemních zkušeností s touto metodou 

v oblasti školství. Assessment centre je ozřejměno jako jedna ze specifických 

efektivních metod hodnocení pracovníků, kdy dochází k hodnocení více pracovníků 

najednou, za přítomnosti více hodnotitelů.  

Přínosem celé práce je představení a reflexe metody jako nástroje k výběru, hodnocení 

a rozvoji pedagogických pracovníků. V teoretické části je metoda charakterizována 

v kontextu s možnostmi využití ve školství za předpokladu její modifikace na současné 

standardní podmínky škol. V empirické části je zkoumáno využití metody na 

modifikovaném modelu rozvojového Assessment centre ve specifických podmínkách 

dané školy. Záznam z kvalitativního výzkumu popisuje zpracování, realizaci 

a vyhodnocení potenciálu adaptovaného modelu. Přináší podklad k následnému 

ověřování validity a efektivity metody. 

 

 
 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Výběr, hodnocení a rozvoj pracovníků; kompetence a kompetenční model; potenciál 

pracovníků 
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ABSTRACT 

The aim of this diploma thesis „Use of the Assessment Center method for the 

evaluation and personal? development of workers in education“ is to bring insight into 

the issue of working with human resources in contemporary companies and furthermore 

to research opportunities of using these experiences in the field of education. 

Assessment centre is known as the specific and effective method of evaluation of 

employees, when more workers are being evaluated, while more evaluators are present 

at the same time. 

Contribution of this work can be seen in presentation and reflection of the method as 

a tool of selection, evaluation and staff development in the field of education. In the 

theoretical part the application of method is characterized in the context of needs and 

conditions of the educational field. The empirical part consists of examination in 

utilization of the method on specific model of developing Assessment centre under the 

specific conditions of particular school. Qualitative research describes elaboration, 

realization, and evaluation of a potential of the adapted model. It provides a foundation 

for the subsequent verification of the effectiveness of the method. 

 

KEY WORDS: 

Selection, evaluation and development of staff; competencies and competency model; 

potential of employees 
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Úvod  
 

„Vezměte si auto z roku 1920 a vezměte si dnešní auto. Podívejte se, jaký je mezi nimi 

rozdíl ! Vezměte si školu z roku 1920 a podívejte se na dnešní školu, jaký je tam rozdíl 

?“ 

Ondřej Štefl, SCIO, 4.1.2013 

 

Ředitel společnosti SCIO Ondřej Štefl v diskusi se studenty UK Praha pohovořil 

o rozvoji školství za posledních dvacet let. Použil přirovnání vývoje oblasti školství 

s automobilovým průmyslem. Proč tomu tak je? Proč vzdálenosti na vývojové cestě 

mezi školstvím a ostatní sférou narůstají? Příčinou je nedostatek financí a zhroucení 

systémové složky výzkumu a vývoje ve vzdělávání. Tím se prohlubuje propast mezi 

státním školstvím a ostatní sférou. Co pro zvrácení tohoto trendu můžeme udělat? 

Působit na změnu myšlení veřejnosti. Podpořit tlak na financování vědy a vzdělávání. 

Otevřít se, přijímat zkušenosti firem, učit se od nich a poznatky aplikovat ve školství.  

Obě sféry deklarují, že lidé jsou tím, co dává firmám život, co určuje jejich kvalitu.  

 

Ve své diplomové práci představuji jednu z prokazatelně efektivních speciálních metod 

– Assessment centre, jako nástroje pro výběr, hodnocení a rozvoj lidských zdrojů. 

V diplomové práci popisuji užití metody ve firemní praxi, přebírám firemní zkušenosti 

a ověřuji jejich aplikovatelnost a přínos ve sféře školství. Metoda ve školské praxi 

nebyla dosud aplikována. 

 

Práce je rozvržena do čtyř kapitol. První kapitola definuje hlavní cíle celé práce. Druhá 

kapitola vysvětluje samotný pojem Assessment centre, jeho historické souvislosti 

a prognózy do budoucna. V této kapitole jsou současně ozřejměny základní principy, 

metody a oblasti užití Assessment centre, včetně rozvojového Development centre. 

Teoretická východiska jsou doplněna osobním komentářem autora z pozice odborníka 

na problematiku personalistiky v oblasti managementu vzdělávání. 
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Těžiště celé práce se nachází v kapitole tři a čtyři. V třetí kapitole je analyzována 

podstata metody a uveden manuál pro tvorbu kompetenčního modelu, jakožto výchozí 

strategii pro efektivní spuštění metody ve školství.  

 

Čtvrtá kapitola pojednává o zpracování, realizaci a vyhodnocení aplikovaného 

rozvojového Assesssment centre, tzv. Development centre v oblasti školství. 

V předvýzkumu jsou reflektovány ekonomické, personální, časové a materiální 

podmínky škol a na jejich základě je metoda modifikována. Vlastní výzkum probíhá 

v prostředí běžné školy. Je zkoumáno, zda úpravou podmínek nedošlo ke ztrátě 

predikované efektivity metody. Ideální výzkumný projekt by potřeboval mnohem větší 

časovou, obsahovou i finanční dimenzi, než je možné realizovat v rozsahu této 

diplomové práce. Výstup slouží jako základ k následnému zkoumání. 
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1 Hlavní cíl diplomové práce 

 

Určit, za jakých podmínek lze metodu Assessment centre/ Development centre 

uplatnit ve školství a jaký reálný efekt při výběru, hodnocení a rozvoji 

pedagogických pracovníků přináší. 

 

1.1 Dílčí úkoly: 
 

 Představení Assessment centre / Development cente jako speciální diagnosticko-

výcvikové metody 

 Stanovení možností využití potenciálu metody pro sféru školství 

 Definováníní  podmínek, za jakých lze metodu ve školství aplikovat 

 Realizace modifikovaného development centra za účelem ověření validity 

a efektivity metody ve standardních podmínkách školy  
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Teoretické zázemí metody 
 

2.1 Definice metody Assessment centre, její historie 

a perspektiva využití  

2.1.1 Assessment centre z hlediska terminologie  

Samotný pojem „Assessment centre (dále jen AC), což je správné znění v anglickém 

jazyce, se do češtiny nepřekládá, neboť pro něj v českém jazyce bohužel nemáme 

doslovný překlad. Pokud bychom se o něj přeci jen pokusili, pak by tento překlad zněl 

přibližně „hodnotící centrum“ či „hodnotící středisko“. Montag (2002) uvádí, že svou 

podstatou však AC spíše než „hodnotit“ znamená „ohodnotit“ či „poměřit“, 

„posoudit“.  Poněkud výstižnějším překladem je znění Hroníka (2002). AC překládá 

jako „diagnosticko - výcvikové centrum“, které však není institucí, ale procesem, jehož 

výsledkem je posouzení. V poslední době však pojem Assessment centre zdomácněl a je 

tak běžně užíván v personální a psychologické praxi i u nás.  

Z uvedeného vyplývá, že pro školskou praxi bychom mohli uvažovat z pohledu 

terminologie o AC jako o hodnotícím a evaluačním nástroji. 

2.1.2 Definice metody AC 

Assessment centre lze definovat několika způsoby z důvodu širokospektrého využití 

této metody a to především za účelem výběru či hodnocení pracovníků. V zásadě však 

hovoříme o metodě, pomocí které mapujeme osobnostní charakter a profesně 

dovednostní vlastnosti testovaných osob. Záměrně píši testovaných osob, neboť právě 

v této podstatě se metoda AC od ostatních hodnotících či diagnostických metod odlišuje 

a to přítomností více účastníků najednou a současně i přítomností více hodnotitelů, kteří 

testovaného vnímají z různých úhlů pohledu. AC je diagnostickou a testovací metodou, 

jejímž obsahem jsou různé skupinové a individuální diagnostické testy, případové 

studie, praktické modelové situace, rolové hry či dílčí úkoly. Hroník (2002, s. 46) uvádí: 

„AC je časově ohraničená multifunkční zkouška, která probíhá za účasti nejméně třech 

interních a externích pozorovatelů – hodnotitelů mimo chod („nanečisto“, off-line) 
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a nemá jednoznačný správný výsledek. Multisituačností rozumíme situace, které 

umožňují opakované zhodnocení individuální a skupinové práce druhými 

a sebeposouzení. Multisituačnost naplňuje princip různého úhlu pohledu, vyšší počet 

pozorovatelů - hodnotitelů naplňuje princip vícero očí, který je nezbytný, protože 

zkouška nemá předem exaktně stanovený správný výsledek.“  

Jednotlivé testové úlohy AC by se měly co nejvíce podobat skutečným situacím, které 

při budoucím pracovním výkonu nastanou. Již při hodnocení pracovníka ucházejícího se 

o danou pracovní pozici tedy vidíme, jak zdatný a úspěšný při jejím praktickém výkonu 

pravděpodobně bude.  

AC umožňuje také posoudit, do jaké míry uchazeči vyhovují kultuře organizace a na 

druhou stranu mají uchazeči možnost se do organizace a jejích hodnot lépe vcítit 

a mohou tak posoudit, zda jim práce v organizaci bude vyhovovat či nikoli (Armstrong, 

2002). Jak již bylo zmíněno, využití AC je víceúčelové. Jde o techniku aplikovanou za 

účelem obsazení pracovní pozice uchazeče, zjištění jeho rozvojového potenciálu, dále 

za účelem hodnocení současného pracovníka jako takového, za účelem stanovení jeho 

rozvojových potřeb či techniku užívanou v rámci tréninku. Kyrianová (2003) současně 

uvádí použití AC v momentě, kdy organizace snižuje počet zaměstnanců a pomocí této 

metody jsou určeni ti, kteří by měli odejít. 

Z pohledu školství při definování metody se lze přidržet pohledu M. Kubeše a kol. 

(2004), který je úzce propojen s kompetencemi a kompetenčními modely. AC pojímá 

jako metodologický přístup, který umožňuje získat komplexní informace o aktuální 

úrovni takových kompetencí účastníků, kterých je třeba pro zabezpečení dané pracovní 

pozice nebo úrovně řízení. Obdobně charakterizuje AC Kociánová (2010). Taktéž 

vychází z profilu kompetencí, při čemž AC je soustředěno na současnou úroveň 

kompetencí, zatímco DC je orientováno na kompetence potřebné v budoucnosti. V jejím 

pojetí je cílem DC určit úroveň schopností účastníků, předpoklady jejich rozvoje 

a identifikace vzdělávacích a rozvojových potřeb, tj. pojmenování silných a slabých 

stránek a rozvojového potenciálu účastníků. Standardně jsou účastníky DC (oproti AC) 

pouze interní pracovníci dané organizace (školy).  

Jak je již uvedeno, AC má širokospektré využití a tudíž existuje i mnoho jejich definic. 

Podstatné pro samotné charakterizování metody je to, za jakým cílem je realizována, 

jaký má přinést užitek. 
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2.1.3 Rozvojové Assessment centre, tedy development centre 

Má-li realizované AC poukázat na dimenzi rozvoje účastníka, hovoříme o tzv. 

rozvojovém AC. Pro tento typ AC bývá často používán název Development centre, 

v českém překladu tedy „rozvojové centrum“. Nicméně stejně jako u samotného 

Assessment centre se Development centre do češtiny nepřekládá a užívá se pouze jeho 

anglický název. Obdobně se můžeme setkat i se zkratkou DC. Svým rozsahem, 

časovým harmonogramem i formami metod vychází z jakékoliv jiného modelu AC, liší 

se pouze svým účelem.  

I v rozvojovém AC můžeme částečně vidět odrážející se diagnostické metody. 

Rozvojové AC totiž mapuje aktuální stav testovaného, na jehož základě určuje prostor 

pro využití rozvojového potenciálu či další potřeby rozvoje daného jedince.  

Podmětem ke vzniku AC zaměřených na mapování rozvoje, bylo uvědomění si, že už 

samotná účast ve výběrovém řízení formou AC má na jeho účastníky znatelný vliv. 

Přináší totiž zpětnou vazbu s možností sebereflexe vlastního chování a počínání 

v konfrontaci s ostatními. Výběrová Assessment centre jsou však poměrně nákladnou 

záležitostí ve spojitosti s jejich cílem, kterým je výběr nejlepšího kandidáta na 

obsazovanou pozici. Jejich realizace „pouze“ za účelem umožnění zpětné vazby se jeví 

jako iracionální. Rozvojové Assessment centre, tedy Development centre oproti tomu 

nabízí variantu levnější a přesně plnící svůj význam a účel (Montag, 2002). 

Vedle zpětné vazby z realizace rozvojového AC je výstupem i doporučení čistě zacílené 

na další rozvoj určitých dovedností a schopností ve vztahu k předem stanoveným 

pracovním kompetencím daného účastníka ve formě konkrétních návrhů. Výstupy jsou 

pak interpretovány nejen účastníkům samotným, ale i jejich nadřízeným či personálním 

zástupcům, kteří by měli na základě těchto informací rozhodnout o dalším vývoji, 

popřípadě rozvoji a vzdělávání daného pracovníka v již konkrétní podobě.  

2.1.4 Historie a současné využití AC v ČR  

Pokud budeme hledat prvopočátky využívání AC u nás, pak můžeme jmenovat Zlínské 

Baťovy závody. Zde se v první třetině dvacátého století rozvíjela jak psychologie, tak 

organizace práce. Mnohé momenty bychom dnes vnímaly jakou součást AC (Hroník, 

2002). 

Jednotlivý prodavači i vedoucí prodejen procházeli testovacími zkouškami za účelem 

zjišťování pracovní způsobilosti. Sám Baťa současně kladl velký důraz na výběr nových 
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zaměstnanců. Baťa (1990) řekl: „Velkou výrobu mohou vést pouze velcí lidé... . Jsem 

ochoten vyměnit vedoucí i vedené třeba několikráte, aby jejich práce přinesla blahobyt 

všem“. U takto vybraných zaměstnanců následně docházelo ke snaze je firmě 

stabilizovat. Po roce 1989 vzniká řada firem zaměřujících se na vzdělávání i poradenství 

v oblasti lidských zdrojů. Rozšiřuje se též spolupráce se zahraničím a dochází k aplikaci 

poznatků psychologie a organizace práce bez ovlivnění ideologií. V souvislosti s tím se 

rozšiřuje i využití metody AC (Kyrianová, 2003).  

V dnešní době nalezneme organizace, které si AC realizují sami, pod vedením interního 

firemního psychologa. Druhou možností je využití dodavatele. Tedy externí 

specializované firmy, která AC realizuje dané organizaci dle zadání tzv. na klíč. 

Kyrianová (2003) uvádí dvě příčiny zájmu o aplikaci metody AC. První je 

pravděpodobně dobrá zkušenost s touto metodou výběru a druhou, do určité míry její 

současná módnost.  

Dnes tedy můžeme hovořit o době, která přeje užívání metody AC a za posledních 

padesát let jde o dobu, kdy AC patří k metodám nejužívanějším a to nejen v České 

republice, ale i po celém světě (Hroník, 2002). 

2.1.5 Perspektiva metody AC a její trendy do budoucna  

Pokud se budeme snažit vytvořit pomyslný seznam metod hodnocení pracovníků 

s cílením do budoucích let, s jistotou tam můžeme připsat i metodu AC. Současně se 

domnívám, že pozice AC mezi hodnotícími metodami nabývá stále právoplatnější 

pozice a počet jejího užití narůstá. Vše je výsledkem dobrých ohlasů od personalistů, 

manažerů, ale i zaměstnanců firem, které metodu AC již využily. Tyto firmy od AC 

neupouštějí, ale využívají ho i v budoucnu. Svou roli v tom zajisté hraje 

i multifunkčnost metody AC jako takového. Jeho využití totiž není omezeno pouze na 

hodnocení zaměstnanců, ale i jejich nábor, rozvoj atd. Využití metody AC je věnována 

samostatná, následující kapitola (Hroník 2002). 

Assessment centre se však budou rozvíjet nejen z pohledu jejich uživatelů, nýbrž 

i z pohledu jejich poskytovatelů. Dnešní doba zdůrazňuje důležitost personalistiky 

a práce s lidskými zdroji, což tvoří živnou půdu pro vznik a rozvoj personálních 

agentur, poradenských a vzdělávacích společností. A právě tyto firmy a jejich výzkumní 

pracovníci na zdokonalování metody AC tvrdě pracují tak, aby svému zákazníkovi 

umožnili realizaci AC v co největší kvalitě a provedení, odpovídajícím právě jeho 
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individuálním potřebám. Nicméně lze stanovit několik určitých změn a směrů, kterými 

se metoda AC bude nadále ubírat: 

a) Zaměření na rozvoj: Trend užití metody AC se bude ubírat především směrem k  

rozvojovým Assessment centre. Půjde tedy o aplikaci takových modelů AC, na základě 

kterých budeme schopni stanovit schopnosti, ale i konkrétní pracovní oblasti, na kterých 

by se mělo u daného zaměstnance pracovat a které by u něj měly být dále rozvíjeny. Z 

opačného pohledu tato forma AC umožňuje odhalit i dovednosti, které u daného 

pracovníka tolik rozvinuty nejsou. Pak je již na rozhodnutí příslušného personalisty či 

manažera, zda bude konkrétnímu pracovníkovi jeho pracovní náplň nastavena tak, aby 

bylo možné využít především jeho silné schopnosti. Nebo jestli bude kladen důraz na to, 

aby pracovník na svých slabších stránkách zapracoval a dané dovednosti vůlí a pílí 

získal. 

b) Interní provedení: Již dnešní praxe svědčí o skutečnosti, že firmy, které prvně 

pořádaly AC prostřednictvím externí firmy, již podruhé AC realizují samotní. Nejde 

o to, že by jejich zkušenost s externí dodavatelskou společností byla toliko špatná. 

Nicméně, z důvodu nemalých finančních nákladů na realizaci AC externím 

dodavatelem, se firmy snaží pochytit co nejvíce know – how, jak tuto metodu správně 

realizovat a při jeho další příležitosti AC již realizují sami, popř. pouze s jedním 

externím specializovaným pozorovatelem. 

c) Outdoorové AC: Při vícedenních AC, která se odehrávají z valné většiny v jedné 

místnosti, může docházet u přítomných účastníků k senzorické deprivaci, což má 

neblahý vliv na validnost celého výsledku. Proto je potřeba zařazení takových aktivit, 

které jsou mimo místnost. Buď pouze jako relaxační přestávku nebo zde mohou být 

realizovány i samotné prvky AC. 

d) AC za plného provozu: Jak jsem se již zmínila v kapitole pojednávající o pojmu 

a definici metody AC, AC se odehrává „mimo chod“ firmy. Respektive jde o zkoušky, 

které pouze simulují situace, které v běžném provozu mohou nastat a nastávají. Protože 

simulace je pouze simulací a ne skutečnou situací, vývoj AC usiluje o odehrávání se 

částí AC přímo v provozu firmy. Prvky AC by pak tvořila řešení skutečných situací 

a problémů na pracovišti. Jde však pouze o doplněk, převratná část prvků AC bude 

probíhat stále „nanečisto“ tedy „mimo chod“ firmy. Jednotlivá AC by měla být taktéž 

prováděna přestávkově, budou rozložena v čase, což by mělo současně ještě více 

pozvednout hladinu validnosti výsledků AC. 
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e) AC zaměřené na manažerské i odborné dovednosti: AC je metodou zaměřenou na 

hodnocení především měkkých dovedností. Příkladem lze uvést komunikační 

dovednosti, prezentační dovednosti, asertivní dovednosti, time management, etika 

práce, vedení lidí, motivace… Vychází ze zaměření AC na konkrétní cílovou skupinu, 

kterou tvoří především manažeři, případně obchodníci a specialisté. U manažera 

pravděpodobně nebudeme očekávat hlubokou specializaci na jeden určitý obor, ale 

spíše široký nadhled, schopnost vyhledat a získat potřebné informace a umět s nimi 

pracovat, předávat je dál. Manažer tedy musí mít především výborné měkké dovednosti 

a AC jsou pak zaměřena, jak jsem již uvedla, na ně. Protože je však AC zkouškou 

komplexní, je nutné testování i dovedností tvrdých, tedy odborných. AC tedy budou 

koncipována jako kombinace zkoušek měkkých i tvrdých dovedností. 

f) Využití on-line v AC: Užití on-line formy částí AC přináší především jednu 

nespornou výhodu a tou je úspora času. Byť je jedním ze základních principů AC jeho 

realizace „tváří v tvář“ u některých částí není zcela nezbytná. On-line formy, konkrétně 

on-line testing, nám v druhé řadě ulehčí i hodnocení. Předem lze definovat systém 

hodnocení částí AC realizovaných formou on-line testingu a ty velice rychle 

zprostředkují požadované výsledky. On-line testing může v konečném důsledku 

přinášet i velice dobré a objektivní formy porovnávání výsledků daných jednotlivců či 

celých skupin, které porostou s rostoucím počtem osob, které se on-line testingu 

zúčastní. Do on-line testingu spadá například on-line diagnostika osobnosti, diagnostika 

znalostí a dovedností. 

g) Variabilita hodnotitelů: V dnešní době tvoří hodnotitelský tým především nadřízení 

testovaných účastníků, zástupce personálního oddělení a externí pozorovatel. Variabilita 

v sestavě týmu hodnotitelů v podobě účasti přímého současného či budoucího kolegy 

v roli hodnotitele je spíše výjimkou. Přitom právě kolegové často dokážou do hodnocení 

vnést jiný pohled, než ostatní přítomní a současně tím zvyšují validitu celého AC. Tento 

předpoklad proto předurčuje výskyt AC i s tímto prvkem.  

 h) Individuální přístup: Jedna ze základních, v současné době respektovaných zásad 

AC vychází z podstaty utvořit co nejvíce shodné, pokud možno standardizované 

podmínky AC pro všechny účastníky. Zadavatelé jednotlivých úkolů, popřípadě 

modelových situací, věnují značnou část svého přípravného času na nácvik naprosto 

shodného postupu při zadávání zmiňovaných úkolů a modelových situací. Hodnotitelé 

jsou podobným způsobem srozuměni se standardizovanými kritérii hodnocení 
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a jednotným způsobem zaznamenávání svých pozorování. Pokud se ovšem inspirujeme 

v psychologii, jež se podepisuje pod značnou částí testů a metod tvořících samotné AC, 

můžeme vzít v úvahu její adaptabilní testování. Psychologie měla zrovna tak ideál 

standardizovaného testování a postupů a to až do počátku 21. století. V tomto období 

přichází právě ono adaptabilní testování. To vychází z principu, že dle odpovědi na 

danou otázku, je vybrána otázka následující. V praxi se pak může zdát, že každý 

z účastníků daného AC vyplňuje jiný test. K tomuto postupu je nutné, aby byl 

standardizován nejen celý test, ale i každá otázka na stovkách testovaných. I přes 

vysoké organizační a informačně systémové nároky se v adaptabilním testování skrývá 

ideál budoucích AC (Hroník, 2002). 

 

2.2 Základní principy AC  
 

Metodu AC je možné v porovnání s jinými metodami užívanými pro výběr, diagnostiku 

či rozvoj pracovníků, specifikovat především dle jejích základních třech principů. Tyto 

principy tvoří: princip vícero očí, princip různého úhlu pohledu, princip zaznamenávání 

změny v čase. 

2.2.1 Princip vícero očí  

Princip vícero očí znamená přítomnost více hodnotitelů – pozorovatelů najednou. Ne 

nadarmo se říká „ víc očí víc vidí“. Princip vícero očí je nejdůležitějším ze všech tří 

principů správného AC. Právě v samotných hodnotitelích tkví úspěšná či neúspěšná 

realizace celého AC z pohledu jeho efektivity. Na efektivitě a užitku AC se podílejí 

dokonce více, než dobře zvolené a skombinované metody. Hroník (2002, s. 48) uvádí: 

„Žádná metoda nemůže být lepší než ten, kdo s ní zachází. Heterogenita (různost), 

dostatečný počet a profesionalita assessorů jsou základními prvky jejich efektivity.“  

Různost hodnotitelů je žádoucí z pohledu jejich následného variabilního pohledu na 

dané účastníky. Zajištěna může být prostřednictvím různého věku, pohlaví, zkušeností, 

profesního zaměření a prostředí, ze kterého přicházejí – interní či externí hodnotitel. 

Externí hodnotitel má ještě nadstavbový přínos, bývají to zpravidla odborníci s vysokou 

mírou hodnotitelských zkušeností. Nejsou ovlivněni firemními zvyklostmi, kulturou 

prostředí, atmosférou současné situace. Naproti tomu interní hodnotitelé, znající prostředí, 

snadněji definují požadavky na osazovanou pozici, ale jsou do jisté míry ovlivněni 
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firemním kontextem – tedy kulturou, zvyklostmi a atmosférou a určitým společným úhlem 

pohledu na věc. Zpravidla jsou také méně zkušenými hodnotiteli.  

Počet hodnotitelů je závislý počtu hodnocených v dané chvíli a na homogenitě či 

heterogenitě hodnotitelů. Zjednodušeně lze užít pravidlo poměru 1 : 2, kdy první číslo 

vyjadřuje počet hodnotitelů a druhé číslo počet hodnocených.  V záměrně homogenní 

skupině postačí menší počet, naopak v heterogenní skupině je třeba nejméně tří, 

optimálně pět hodnotitelů na jednu modelovou situaci. 

Pro porovnání hodnocení je vhodné, aby hodnotitel sledoval více jak jednoho účastníka 

a účastník byl sledován více hodnotiteli. Tím se redukuje vliv sympatií a zkreslených 

hodnocení.  

2.2.2 Princip různého úhlu pohledu  

Metody užívané v rámci AC nejsou ničím novým, s čím by se personalistika již dříve 

nesetkala. Tyto metody tu byly již před samotným pojmem AC. V rámci AC je však 

důležitá jejich různorodost, počet a vzájemná kombinace. Pouze tehdy bude dodržen 

požadavek multisituačnosti, což je jedno ze základních specifik metody AC vůbec. 

Multisituační různorodé metody přináší i různé úhly pohledu na účastníka, což je jeden 

ze základních principů AC zajišťující jeho efektivnost. Každá metoda popřípadě 

skupina metod by hodnotitelům měla nabídnout různý pohled na jeho účastníka. 

Nejfrekventovaněji užívané jsou individuální a skupinové modelové situace 

a psychodiagnostické testy. Významný úhel pohledu přináší sociometrie či 360° zpětná 

vazba. Tyto metody však již lze zařadit až po samotném AC.   

 2.2.3 Princip zaznamenávání změny v čase  

AC má svou specifickou délku. Jeho minimální trvání je v řádu půl dne, může však trvat 

i několik dní. Logický důvodem je užití většího počtu metod. AC má sice delšího trvání 

než například pohovor, ale také je kratší než různé metody průběžného hodnocení.  

Možnost pozorovat daného jedince po delší čas, zvyšuje přesnost a komplexnost 

vyřčených závěrů. S plynoucím časem jsou bez pochyby patrné jisté změny. Někdo má 

důraznější projev na začátku a postupně slábne, někdo je naopak méně průbojný, 

potřebuje se delší čas „aklimatizovat“ a stává se výraznějšíma až postupně v průběhu. 

Zrovna tak je v průběhu možné u jednotlivých účastníků pozorovat vliv únavy na 

výkon.  
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2.3 Oblasti využití Assessment centre jakožto hodnotícího 

střediska  
 

Pojem Assessment centre, jak již bylo uvedeno v 1. kapitole, je do českého jazyka 

překládán jako „hodnotící středisko“. Tento překlad se ale většinou nepoužívá, zůstává 

tak pouze u anglického názvu. Samotný překlad však předznamenává klíčový význam 

metody AC. Je jím hodnocení pracovníků. Toto hodnocení má pak konkrétní účel 

(využití) a je zaměřeno na různé skupiny pracovníků.  

V současné době literatura uvádí tři základní kategorie využití. AC za účelem výběru 

pracovníků, diagnostické AC stávajících pracovníků a AC určující možnost dalšího 

rozvoje pracovníků. Mimo tyto tři základní zaměření AC, se můžeme dále setkat s 

využitím AC ve spojitosti s tzv. certifikací či s AC jakožto tréninkovou metodou. Další 

možnost pohledu na rozlišení jednotlivých forem AC je rozlišení z pohledu zapojení 

buď interních či externích pracovníků nebo jejich kombinace (Hroník, 2002; Kyrianová, 

2003; Vaculík, 2010). 

2.3.1 Assessment centre za účelem výběru pracovníků  

Výběrové AC je z pohledu minulosti i současné personální praxe nejčastější formou 

AC. Samotným cílem výběrového AC je výběr nejvhodnějšího kandidáta, popř. 

kandidátů na danou pozici. Tito kandidáti pak přicházejí budˇ z vnitřního prostředí 

firmy – interní pracovníci nebo z prostředí vnějšího – pracovníci externí. Možná je účast 

zástupců obou skupin, tedy interních i externích pracovníků. Nehovoříme pouze 

o pozici ve smyslu obsazení pracovního místa, nýbrž i o tvorbě nového týmu, účasti 

v rozvojových projektech, popřípadě o restrukturalizaci firmy (Hroník, 2002). 

Stejně tak i ve školské personální praxi má výběrové AC perspektivní uplatnění. 

Zejména v souvislosti nárůstu konkurzních řízení na pracovní pozici ředitele školy 

zavedením jejich omezeného pětiletého funkčního období. Změny v personálním 

obsazení škol přináší i realizace optimalizace sítě škol. Dochází jak k propouštění, tak 

i k přijímání nových pedagogů. Za zmínku stojí i upozornění na současnou přestárlou 

populaci pedagogického sboru, tudíž otázka kvalitního způsobu přijímání nových 

perspektivních pedagogů je taktéž aktuální. 
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2.3.1.1 Nová či volná pracovní pozice  

Ve firemní praxi jsou nejčastěji pořádaná AC právě za účelem obsazení konkrétní 

pracovní pozice a to jak nově vzniklé, tak právě uvolněné. Potencionální kandidáti 

mohou pocházet jak z prostředí interního, tak externího, popřípadě dochází ke 

kombinaci kandidátů.  

V případě výhradní účasti interních kandidátů je pro firmu výhodou větší množství 

informací a lepší znalost kandidátů, než kdyby šlo o kandidáty z mimo-firemního 

prostředí. Tito pracovníci firmu dobře znají, znají pracovní prostředí i současnou 

situaci. Většinou jde o obsazování pozice v oddělení, ve kterém již tito kandidáti 

pracují, ale v současné době na nižší pracovní pozici.  

Tato situace je srovnatelná se školským prostředím. Zejména pokud by metoda AC byla 

použita při konkurzním řízení na pozici ředitele školy při účasti uchazečů pouze z řad 

učitelů dané školy.   

Pokud jsou účastníky tohoto AC pouze kandidáti z externího prostředí, je tomu 

uzpůsoben i model a použité prvky konkrétního AC. Hodnotitelé dané firmy se 

s dotyčným kandidátem vidí poprvé a snaží si o něm utvořit co možná nejreálnější 

představu. Tito kandidáti neznají dané oddělení, atmosféru pracoviště ani ostatní 

budoucí kolegy. Nicméně mohou firmě dodat nové nápady, přinést jiný pohled na věc, 

neboť nejsou ovlivněni dosavadním děním a zaběhnutými standardy této firmy.  

Ve školské praxi je třeba vyzvednou tento prvek jak u konkurzních řízení na pozici 

ředitele školy, tak i u obsazování učitelských míst. Již v průběhu výběrových AC by 

bylo možné zaznamenávat nápady uchazečů, které by škola v budoucnu mohla 

realizovat.   

AC za účasti interních i externích kandidátů je nejnáročnějším, ale v řadě firem 

nejčastějším. Externí kandidáti mohou nabývat dojmu, že celé výběrové řízení je vlastně 

již předem rozhodnuté ve prospěch některého z interních kandidátů a přijmutí účastníků 

z vnějšku je pouze formalita. U interních kandidátů je zase typická jejich angažovanost 

ve zjišťování, co možná nejvíce informací o plánovaném výběrovém řízení a jeho 

konkrétní podobě. Na výběrové řízení pak přicházejí výborně připraveni. Skutečnost je 

taková, že zadavatel výběrového řízení může být přesvědčen, že na danou pracovní 

pozici interního kandidáta dosadit nechce. Na AC však i tyto interní zástupce pozve za 

účelem jejich porovnání s pracovníky přicházejících z vnějšího prostředí. Situace může 
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být ale i opačná, se záměrem obsazení dané pozici právě z interních zdrojů (Kyrianová, 

2003). 

Ve školské praxi se v této souvislosti můžeme setkat ještě s jedním prvkem a to je 

nežádoucí politické rozhodování. Nastane tehdy, kdy zadavatel – zřizovatel již před 

samotným konáním AC dá najevo, kteří uchazeči jsou z důvodů jeho politických 

záměrů nepřijatelní. 

2.3.1.2 Výběr do rozvojových programů 

 Spíše u větších firem se můžeme setkat se strukturovaným systémem postupu svých 

pracovníků. Jde o ucelené rozvojové programy, které jsou určeny především nejlepším 

jedincům, tahounům, pracovníkům se zřejmou perspektivou pro danou společnost. 

Proto se i zde setkáváme s výběrem účastníků. Tyto výběry jsou velice často 

realizovány právě formou AC. Protože hovoříme o rozvoji současných pracovníků 

firmy, jde o AC s účastí pouze těchto interních zástupců (Hroník, 2002).  

Ve školské praxi využití metody za účelem výběru pedagogů do rozvojových programů 

je podmíněn celou řadou inovativních změn v systému kariérního růstu pedagogů. 

Uvedu příklad postupu učitele na post ředitele. V běžné praxi současného školství se 

ředitelé škol rekrutují z řad běžných učitelů, většinou bez předchozího absolvování 

speciálního vzdělávacího (rozvojového) programu. Přesto, že tento hendikep české 

školství v praxi pociťuje a zahraniční expertízy jej potvrzují (McKinsey & Company, 

2010), situace se zatím nemění. Ideální stav by představoval uskutečnění výběrového 

AC pro perspektivní učitele, následné absolvování rozvojového programu těmi 

nejlepšími a zpětná vazba certifikací (viz odstavec 2. 3.4)   

2.3.1.3 Tvorba pracovního týmu  

AC je osvědčenou metodou i při tvorbě týmů. Variabilita konkrétního modelu AC 

přináší možnost velice autenticky určit jednotlivé týmové persony a především jejich 

týmové role. Většinou jde pouze o osoby vnitřního prostředí firmy, málokdy se setkáme 

s variantou zástupců obou prostředí. V případě přítomnosti i kandidátů externího 

prostředí, je sekundárním výstupem takovéhoto AC získání přehledu o úrovni uvnitř 

firmy v porovnání s úrovní na současném trhu práce (Hroník, 2002).  

Ve školské praxi užití komplexního AC pouze za účelem tvorby pracovního týmu lze 

předpokládat jako neekonomické. Nelze se ovšem nezmínit o možnosti využití dílčích 
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prvků této metody za těchto podmínek: 1) bude-li na škole uskutečněno AC s jakýmkoli 

záměrem, je vhodné zařadit i aktivitu zrcadlící postavení učitele v týmu. Řediteli se tak 

dostane informace, ke které by měl přihlížet při stanovování úkolů pro jednotlivé 

pracovníky, snadněji rozhodnout kdo, s kým a na čem se při realizaci úkolů bude 

podílet. 2) bude-li do školy na základě AC přijímán nový učitel, ředitel by neměl 

přihlížet pouze k míře odborné kompetenčnosti pedagoga, ale současně, má-li volbu, 

zamyslet se i nad přínosem týmové role pro stávající pedagogický sbor. 3) má-li ředitel 

dostatek zkušeností nebo možnost přizvání vnějšího lektora, může ve své škole v rámci 

evaluačních procesů zrealizovat skupinovou modelovou situaci zaměřenou na analýzu 

týmových rolí svého pedagogického sboru. 

2.3.1.4 Restrukturalizace firmy  

Při restrukturalizaci firmy nese AC úlohu určení nejslabších článků dosavadního 

personálního obsazení dané pracovní pozice, týmu či oddělení s cílem ukončení 

pracovní činnosti. Důležité je podotknout, že takovýto výstup AC nevypovídá 

o dřívějším chování, zásluhách a vztazích a není jimi nijak ovlivněno. Vychází pouze 

z aktuálního stavu a výkonu (Hroník, 2002). 

 Co se týče personální praxe běžných škol, lze předpokládat, že oblast propouštění se 

nebude týkat masívního počtu pedagogů. Tudíž užití AC v této formě je diskutabilní. 

Stojí ale za povšimnutí strategie uvažování. Firemní zkušenosti poukazují na hodnocení 

současného výkonu pracovníka, potažmo pohledu do budoucnosti. Nepřipouští tedy 

„držení pedagoga na škole za dřívější zásluhy“, ale obrací pozornost k aktuálnímu 

výkonu pracovníků – což už samo odstupňované odměňování ve školství postavené na 

„zásluhách odpracovaných let“, je s tímto pohledem v rozporu! Tím nikterak nechci 

snižovat hodnotu zkušeností, kterých učitel praxí nabývá. Je ale rozhodující, jak tyto 

zkušenosti ve svém výkonu zúročí. 

Při komplexním pohledu lze konstatovat, že hlavní účel této podoby AC spočívá ve 

výběru nejvhodnějšího kandidáta se zachováním dekora před všemi účastníky AC, 

udržení profesionální pozice zadavatele a dobré image celé firmy. Základním 

požadavkem pro úspěšný výběr je schopnost dostatečné predikce budoucích úspěchů či 

neúspěchů vybíraného jedince (Kyrianová, 2003). 
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2.3.2 Diagnostické Assessment centrum  

Diagnostické Assessment centrum je hodnocením orientovaným především na určení 

silných a slabých stránek testovaného, jeho klasifikaci a posouzení v porovnání 

s žádoucím stavem. Identifikuje různé dimenze kompetencí, např. v manažerské oblasti 

schopnost vedení lidí, sebeprosazení, systematické uvažování, řešení krizových situací 

atd. Požadavky na výstupy z této formy  Assessment centra kladou vysoké nároky na 

samotné hodnotitele. Ti musí mít velice dobrou schopnost rozpoznání prvků chování 

důležitých právě pro tu či onu klíčovou dovednost (Montag, 2002).  

Účastníky tohoto AC mohou být jak nově přijímaní pracovníci, tak i pracovníci 

současní. Při zastoupení stávajícími pracovníky je třeba obzvlášť vyzdvihnout potřebu 

vhodné komunikace. Přesvědčit je o tom, že předmětem AC není identifikace nejlepšího 

a nejslabšího z nich, nýbrž pouze definování úrovně jejich aktuálních schopností, se 

záměrem určení předpokládaného posunu po absolvování příslušného rozvojového 

programu (Kyrianová, 2003). Tedy účel AC není směřován k vydobytí nové pracovní 

pozice či ukončení pracovního poměru, nýbrž sledování posunu ve vývoji úrovně dané 

kompetence. 

Ve školské praxi je sledování rozvoje pedagogů nezpochybnitelně přínosné. Ovšem 

diskutabilní je v tomto případě otázka účelnosti metody AC v plném rozsahu, tak jak je 

komplexní AC přináší. 

2.3.3 Rozvojové Assessment centre - DC  

 „Hlavním stimulem pro nástup rozvojových center bylo zjištění personalistů, že 

samotné posouzení a hodnocení úrovně kompetencí nepřináší účastníkům, ani 

organizaci žádný efekt. Často je účastník po AC až okouzlený tím, co všechno se o sobě 

dozvěděl, ale po návratu do každodenní reality upadá do stereotypů.  Pracovníku, který 

prošel AC, totiž chybí jasná představa, jak věci změnit, především mu ovšem chybí 

nástroje a podpora umožňující tuto změnu realizovat. Dalším důvodem vzniku 

rozvojových center je i fakt, že ne vždy je vhodné přijímat nové pracovníky „z vnějšku“ 

ale zaměřit se na rozvoj potenciálu pracovníků uvnitř organizace. Cílem těchto 

rozvojových programů je posunout chování účastníků k optimálnímu kompetenčnímu 

profilu. Společným bodem rozvojových center je jejich primární zaměření na cílený 

rozvoj účastníků a vytvoření jeho systematické podpory. Hodnotící centrum, respektive 

prvky hodnocení, zde slouží pouze jako počáteční bod. Příklad: Rozdílnost filozofie. 

Zatímco v klasickém AC zajímá zadavatele úroveň rozvinutosti kompetencí, při DC 
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hovoříme o tom, jakého pokroku dosáhli účastníci při dosahování cílů vlastního rozvoje, 

jaká podpora ze strany organizace je potřebná, jak ji systémově podpořit - co pro 

zaměstnance můžeme udělat“ (Kubeš a kol.,2004 st. 99). 

Význam posunu těžiště AC do rozvojové roviny DC je z pohledu efektu pro školu 

nezpochybnitelný. Až spojení a integrace hodnocení s cílenými rozvojovými aktivitami 

umožňuje škole zajistit takový lidský potenciál, jaký k dosažení svých cílů potřebuje. 

Zájem školy o začlenění DC do svých personálních aktivit svědčí o rozvinutosti její 

organizační kultury a vypovídá o hodnotách, na nichž je založená. Je signálem férového 

přístupu k zaměstnancům, kdy existuje rovnováha mezi požadavky na podávání 

kvalitních výkonů na straně jedné a podporou a prostorem vytvořeným pro osobní 

a profesionální rozvoj na straně druhé.  

2.3.4 Certifikace  

Certifikace je úzce spojena s výše uvedeným diagnostickým i rozvojovým AC. Jde 

o situaci, kdy je formou diagnostického AC mapována efektivita rozvoje. Pracovníci 

projdou před samotným rozvojovým programem AC, které stanoví jejich výchozí 

úroveň. Následuje rozvojový program, ať už ve formě vzdělávání zaměstnanců, 

koučinku či jiných rozvojových metod. Po ukončení tohoto programu pracovníci opět 

absolvují diagnostické AC. Tento model AC samozřejmě není zcela totožný s modelem, 

kterým pracovníci prošli před zahájením rozvojového programu. Konkrétní náplň je 

zaměřena na testování rovněž takových schopností, které byly testovány již při AC 

předchozím, ovšem ve formě jiných úkolů, testů a modelových situací. Při porovnání 

výsledků obou AC je pak velice snadno určitelné, k jakému posunu u konkrétních 

pracovníků došlo (Hroník, 2002).  

Tato forma AC by byla ideální završující zkouškou pro uchazeče o funkci ředitele školy 

po absolvování speciálního manažerského studia. Tato praxe bohužel v našem školském 

systému není zavedena, ač by to jistě byla jedna z cest, jak nacházet ty pravé lidi do 

vedení škol.  

2.3.5 AC jako tréninková metoda  

Předmětem tohoto zaměření AC je trénink dovedností potřebných k dobrému zvládnutí 

činností spjatých s konkrétní pracovní pozicí. V podstatě jde o vzdělávací proces 

prostřednictvím skupinové práce s možností různě časované zpětné vazby. Protože si 

člověk obecně věci zapamatuje a naučí lépe, pokud si je sám prožije a vyzkouší, 
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sestavují se takové aktivity AC, na kterých se účastník může nejvíce poučit a potažmo 

změnit tak své jednání a chování (Vaculík, 2010).  

Aby se dospělý člověk mohl odnaučit chybným zafixovaným modelům chování 

v určitých situacích, otevřel se změně a nebál se vyzkoušet různé chování beze strachu 

z nezdaru, je podmínkou odehrávání AC v bezpečném prostředí. Toto prostředí však 

nelze utvořit jen tak a prostřednictvím snahy jednoho jedince. Tvoří ho celá skupina 

a jednotlivé interakce mezi účastníky. Základními pilíři nastavení bezpečného prostředí 

jsou: naslouchání, respekt druhého, zájem o názory a pocity druhého, snaha o vzájemné 

porozumění, poskytování zpětné vazby. Toto jsou prvky tvořící atmosféru, jež 

podporuje proces učení (Vaculík, 2010).  

Učení, ke kterému v průběhu tohoto AC dochází, má dvě podoby. Prvním je klasická 

forma učení, kdy řešíme vzniklé situace a již v průběhu rozpoznáváme, zda je naše 

jednání úspěšné či nikoliv, případně je nám celkové resumé podáno prostřednictvím 

zpětné vazby. Druhým prvkem učení vznikajícím při tomto AC je učení nápodobou. 

K tomu dochází pozorováním chování druhých při učení se novým dovednostem. 

Účastnící mají možnost shlédnout vzorce chování, které jsou podporovány a dávány za 

příklad, rovněž jako ty, které jsou označeny za chybné (Vaculík, 2010).  

Již zmíněná zpětná vazba v této formě AC hraje velmi významnou roli. V optimálním 

případě je zpětná vazba účastníkovi poskytována z více zdrojů. Prvním zdrojem zpětné 

vazby je pozorovatel čili hodnotitel, dalším spoluúčastník a v neposlední řadě by mělo 

dojít i k sebereflexi samotným jedincem. Tak je získáván úplný náhled na vlastní 

chování. Samotná zpětná vazba pak může být účastníkovi poskytována buď po každé 

modelové situaci či až po úplném skončení celého AC. V případě poskytování okamžité 

zpětné vazby, po skončení konkrétní modelové situace, je velmi často poskytnut 

videozáznam. Jde však o časově velmi náročnou variantu. Tento postup je typický pro 

AC s účelem změny v co nejkratším čase. Při poskytování zpětné vazby až po úplném 

skončení programu, má AC charakter spíše podobný rozvojovému AC. V rámci této 

zpětné vazby je poskytován písemný výstup, který je následně interpretován (Hroník, 

2002). 

Implementace AC jako tréninkové metody je pro oblast školství výzvou. Podíváme-li se 

na jakých principech je AC jako tréninková metoda koncipována, můžeme konstatovat, 

že při její modifikaci na podmínky vzdělávání je vodítkem k efektivitě edukačních 

procesů. Např. při výuce žáků založené na práci ve skupinách. V roli hodnotitele je zde 
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učitel, účastníky jsou žáci. Vzájemnou interakcí žáků v pracovních skupinách při řešení 

problémů vzniká přirozená zpětná vazba. Další využití AC jako tréninkové metody se 

nabízí při vzdělávání samotných pedagogů. Lze ji pojmout jako prostředek rozvoje 

kompetenční výbavy pedagoga v učící se organizaci.  

 

2.4 Metody AC  
 

Hroník (2002, s. 49) uvádí: „Při AC používáme různé skupiny metod, různé úlohy, které 

v nich probíhají v různém čase a s různou mírou abstrakce. Všechny tyto různosti jsou 

propojené do celku a probíhají v různém prostředí.“  

Všechny užité metody v rámci AC by měly být koncipovány tak, aby umožňovaly 

především různý úhel pohledu na jednotlivé účastníky. Metody lze dělit do 

následujících skupin:  

2.4.1 Individuální metody  

Individuální metody jsou do AC zařazovány za účelem umožnění vlastního projevu 

testovaného. Někteří se projevují lépe ve skupinových a někteří zase naopak 

v individuálních situacích. Individuální metody v podobě individuálních modelových 

situací umožňují pozorování nutného projevu každého jedince, i toho, který se v rámci 

skupinové situace nemusí zcela projevit. V individuálních situacích je účinkujícím buď 

testovaný sám, nebo společně s figurantem. Existuje celá řada individuálních 

modelových situací. Nejčastěji bývají zastoupeny třemi různými situacemi – prezentací, 

rozhovorem a hraní rolí.  

Ve školství by našly uplatnění i další metody jako případová studie či zkouška speciální 

schopnosti, znalosti nebo dovednosti.  

2.4.1.1 Prezentace 

Prezentační dovednosti učitele jsou důležité především (v přeneseném významu slova) 

v prodeji sebe sama -  svých profesních schopností.  Zrovna tak je to u ředitele, který 

musí umět dobře prodat své cíle, vize. Příklady prezentace: 

 Sebeprezentace  

 Prezentace kolegy 
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 Prezentace sebe a firmy 

 Prezentace radosti a nadšení 

 Prezentace přínosu 

 Prezentace zlepšení 

 Prezentace na téma „Jak motivovat své lidi“ 

 Prezentace doporučení 

2.4.1.2 Pohovor 

Pohovor bývá standardní součástí všech forem AC, nutné je však upozornit na jeho 

časovou náročnost. Smysluplný rozhovor vyžaduje minimálně dvacetiminutovou 

časovou dotaci, optimální délka rozhovoru je však až čtyřicet pět minut. Proto může být 

zařazení pohovoru v mnohých případech, kdy je na celé AC za přítomnosti vyššího 

počtu účastníků vymezen například pouze půl den, nemožné. Variabilním řešením pak 

může být realizace takových pohovorů mimo vlastní program AC. Uplatnění má jak ve 

výběrovém, tak i rozvojovém AC (Hroník, 2002). 

 V personalistice školského managementu se setkáváme s termínem hodnotící pohovor. 

Jedná se o efektivní nástroj užívaný k autoevaluaci a plánování osobního rozvoje. Je 

tedy zcela logické, že při realizaci AC/DC ve školské praxi bude hodnotící pohovor ať 

už přímo nebo následně jeho součástí. Ředitel, se zkušeností role hodnotitele v AC/DC, 

během vedení hodnotícího pohovoru se zaměstnancem navíc mimo obsahové stránky 

zaznamenává úroveň reflexe a sebereflexe hodnoceného, jeho kognitivní styl, charakter 

motivace, případně temperamentu. Odnoží hodnotícího pohovoru může být motivačně 

hodnotící pohovor při restrukturalizaci škol (slučování nebo naopak dělení škol) nebo 

jako součást konkurzního řízení na post ředitele, vedoucí učitelky apod. 

Z doporučovaných pohovorů lze pro školskou praxi ještě uvést Manažérské interview. 

Uplatní se především v rámci DC u hodnocení středního a vyššího managementu škol. 

Např. hodnotí-li ředitel vedoucí učitele, zřizovatel ředitele a ředitelky škol (Hroník, 

2006). 

2.4.1.3 Morální dilemata 

Představují specifické modelové situace bez jednoznačné definice správného řešení. 

Z individuálního přístupu k provedení zadané situace lze vyčíst osobní hodnoty a různé 
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postoje. Správné vyhodnocení vyjadřuje značné zkušenosti a profesionální přístup 

(Hroník, 2002).  

Morální dilema bude ve školské praxi méně frekventovanou metodou, přesto nelze 

podcenit význam jejího uplatnění zejména v situacích, kdy v dobře fungujícím 

učitelském sboru dochází k poklesu pracovního výkonu, či zájmu o školu u některého 

z pedagogů. 

2.4.1.4 Hraní rolí 

Zařazení této metody může mít poměrně rozmanitou podobu. Konkrétní hraná role bývá 

však velmi často spjata se specifiky dané profese a odehrává se pomocí simulace 

interview různá témata. Osoby, které s účastníkem vedou daný rozhovor, ztělesňují 

samotní hodnotitelé, ti zde hrají roli podřízeného, nadřízeného, kolegy či zákazníka. 

Současně mají možnost koordinování celého rozhovoru prostřednictvím vznesených 

dotazů, popřípadě výzvy k argumentaci účastníka. Simulace rozhovoru bývá do AC 

zařazena za účelem mapování schopnosti daného účastníka vést rozhovor a směřovat ho 

k vytyčenému cíli (Vaculík, 2010). 

 Pro oblast školství se zde nabízí spousta námětů volených podle cíle sledování 

(schůzka s rodičem problematického žáka, vyřízení stížnosti rodiče, získávání uchazečů 

na dni otevřených dveří, rozhovor se zastupitelem obce, rozhovor s pedagogem, kterého 

škola potřebuje získat, hodnocení své práce po hospitaci, ocenění nebo kritika 

podřízeného či kolegy, či provozního zaměstnance apod.) Tyto situace odhalují nejen 

komunikační dovednosti (verbální i nonverbální), schopnost podání kvalitní 

a srozumitelné informace, ale i interpersonální dovednosti (získat, přesvědčit, umět 

argumentovat,…) Dle zaměření modelové situace lze sledovat i např. úroveň profesních 

znalostí (edukačních), ale i znalosti a porozumění cílům a vizi školy apod. 

2.4.1.5 Zkoušky tvůrčích a improvizačních schopností 

Nejsou užívány příliš často. Jejich aplikace však může být především pro hodnotitele 

velice zajímavá. Cílem je zjištění úrovně improvizačních schopností (vymýšlení příběhů 

a děje), není zde však požadována taková pohotovost v reakcích jako například u hraní 

rolí „prodejního“ charakteru.  
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Tato metoda najde uplatnění zejména u pedagogů pro předškolní vzdělávání. Velmi 

dobře poslouží při výběru uchazeček i rozvoji  učitelů - k predikci úspěšnosti 

edukačních procesů. 

2.4.1.6 Případové studie 

Oproti předchozím nástrojům, které byly zaměřeny především na pozorování měkkých 

dovedností, představují případové studie možnost posouzení komplexu měkkých 

i tvrdých- tedy odborných dovedností. Hodnotitelé se v tomto případě nesoustředí tolik 

na proces řešení, ale na konečný výsledek (Hroník, 2002).  

Ve školství najde uplatnění například v posouzení evaluačních schopností pedagogů. 

2.4.1.7 Znalostní a oborové zkoušky 

Tyto zkoušky určují úroveň konkrétních znalostí. Většinou jsou zadávány v podobě 

písemného testu a nabízejí jedno, maximálně několik málo správných odpovědí. Jejich 

zařazení je užíváno v hodnocení spíše řadových pracovních pozic (Hroník, 2002). 

 Pro oblast školství lze metodu využít při výběrovém AC, ale i rozvojovém DC. Slouží 

k ověření znalostí, k sledování posunu pedagogů po absolvování vzdělávacích aktivit, 

samostudiu, apod. 

2.4.1.8 Zkoušky zručnosti  

Jsou určeny především pro nové uchazeče, často nekvalifikované, kde se ověřuje jejich 

schopnost pro zacvičení k určité manuální práci.  

Jiným druhem této zkoušky může být například zkušební hodina učitele ve třídě při 

předmětu, pro který nemá aprobaci (Hroník, 2002). 

2.4.2 Skupinové metody  

Skupinové metody umožňují mapovat účastníky v situaci, kdy je zapotřebí součinnost 

více jednotlivců, tedy skupinová práce. Skupinová situace je každá taková, které se 

účastní minimálně dva hodnocení, kteří v danou chvíli vystupují v různých rolích. 

Takový typ modelové situace může přinést řadu výstupů. V rámci skupinových 

modelových situací lze u jednotlivců pozorovat úroveň komunikačních dovedností, 

vyjednávání, asertivity, řešení konfliktních situací, sebeřízení, schopnost prosazení se, 
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zvládání stresových situací, ale například i vedení lidí atd. Skupinové metody můžeme 

různě členit. Například z hlediska specifik, na které se zaměřují: 

a) Sledování výkonu: Výstupem metody zaměřené na sledování výkonu bude 

předložený, splněný úkol, který byl v rámci této modelové situace zadán. Předmětem je 

tedy „konání“ něčeho, nikoliv pouze verbální projev.  

b) Sledování interpersonálního chování: Splnění modelové situace mapující 

interpersonální chování jednotlivých účastníků bude znamenat dosažení „dohody“ ve 

skupině.  

c) Sledování úrovně kognitivních dovedností: Zadání úkolu v rámci metody sledující 

kognitivní charakteristiky bude založeno na schopnosti něco vymyslet, vymyslet návrh 

řešení, popřípadě konkrétní postup.  

d) Sledování reakcí na stres: Neboť se v dnešní době jen výjimečně shledáme 

s pracovní pozicí, jenž má to štěstí a je oproštěna od jakéhokoliv výskytu stresových 

situací, měla by být součástí každého AC i modelová situace, v rámci které účastník 

projeví své schopnosti práce pod tlakem a ve stresu.  

Další členění přináší hledisko, s jakými lidmi pracujeme. Jedná-li se o lidi, kteří 

v reálných podmínkách spolu nepracují, hovoříme o umělé pracovní skupině. 

Pracujeme-li s lidmi, kteří jsou např. v jednom pedagogickém sboru, hovoříme 

o přirozené pracovní skupině (Hroník, 2002).   

2.4.3 Psychodiagnostické testy  

Psychodiagnostické testy oproti individuálním a skupinovým metodám, při nichž je 

daný účastník pozorován druhými, přinášejí pohled účastníka na sebe samotného. 

Následné porovnání výsledků pozorování druhými a sebepozorování přináší velice 

cennou informaci využitelnou jak při výběrovém, diagnostickém tak i rozvojovém AC. 

2.4.3.1 Výkonové testy 

Jejich smyslem je měření výkonu a následná možnost porovnání jednotlivých výkonů 

mezi sebou. Samotné měření je zde snadnější, než u metod jiných, jelikož jsou 

vymezeny jednoznačné postupy a hranice vymezující správné od chybného. Výkonové 

testy rovněž umožňují měření různých chyb. Výsledky těchto testů však nemůžeme 

chápat jako určité dogma. Neboť, co lze relativně přesně měřit, ještě nemusí být zcela 

relevantní k tomu, co chceme vlastně sledovat.  
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2.4.3.2 Projektivní testy 

Předností těchto testů je především to, že je zde nesnadná vědomá kontrola odpovědi. 

U některých druhů testů, kde volíme z několika variant odpovědí, jsme schopni vyvodit, 

která z nabízených variant je tou nejsprávnější, ať už ve vztahu k obecně či subjektivně 

požadovanému výsledku. U projektivních testů jsou odpovědi na dané otázky 

formulovány tak, že není zcela zřejmé, která z daných odpovědí je tou žádoucí.  

2.4.3.3 Dotazníky 

Dotazníky představují formy testů složených z jednotlivých tvrzení, na které se 

odpovídá ano, ne či nevím. Oproti projektivním testům, může být u některých tvrzení 

poměrně snadno prohlédnutelné, která z odpovědí je tou žádoucí. Proto jsou výstupy 

z takovýchto testů validnější spíše u diagnostických a rozvojových AC, kde je motivace 

k volbě odpovědi dle předpokládané správnosti méně silná. Proto jsou součástí testu 

současně protichůdně stavěné otázky, na základě jejich odpovědí je možné stanovit lži 

skóre. Tedy počet vzájemně si odporujících odpovědí. Výsledky dotazníků každopádně 

mohou jevit známky lehkého zkreslení, nejen z důvodu snahy jevit se v lepším světle, 

ale například i na základě vlastní zkreslené představě o sobě samém (Hroník, 2002). 

2.4.4 Sociogram 

Sociogram je metoda, která obohacuje AC o další dosud neaplikovaný úhel pohledu na 

hodnoceného. Je založena na hodnocení okolními účastníky. Nutné je však zohlednění 

vzájemné známosti účastníků. Mají-li se lidé vzájemně hodnotit bez předchozího 

poznání, je třeba sociogram zařazovat na konci samotného AC. Zařazení hodnocení 

okolními účastníky rozšiřuje nejen další úhel pohledu, ale současně posiluje i princip 

vícero očí. Podobnou roli jako sociogram může naplňovat 360°zpětná vazba. Validnější 

hodnotu má vzájemné hodnocení doposud neznámých osob.  

2.4.4.1 Klasická sociometrie 

Úkolem klasické sociometrie je identifikace základních a vedlejších rolí v rámci 

sociálních pozic ve skupině. Její podání je poměrně emočně náročné, neboť požaduje 

přímé vyjádření k podávaným otázkám. Např.: „Koho byste chtěli za svého šéfa a koho 

ne?“ Použití klasické sociometrie je vhodné především u rozvojových AC.  
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2.4.4.2 Metaforická sociometrie 

Metaforická sociometrie je v porovnání se sociometrií klasickou citově méně náročná. 

Její poloha je situována více do podmiňovacího způsobu, využívá tedy formulací stylu 

„kdyby“ a podobně... Tato forma bývá užívána v rámci výběrových i rozvojových AC.  

2.4.4.3 Testy sémantického výběru v sociometrii 

Testy sémantického výběru jsou specifické tím, že v rámci nich jsou již definovány 

pojmy, které budou ve vztahu s hodnocenými osobami používány. Tyto pojmy jsou 

definovány v podobě protichůdných dvojic. Příkladem může být: týmový pracovník x 

individualista, kreativec x odpůrce nových trendů a změn, vůdčí osoba kolektivu x 

vyvrženec. 

2.4.5 Komparace metod na základě kritéria „kdo je hodnotitelem“ 

Individuální i skupinové metody jsou založeny na pozorování účastníků hodnotiteli AC. 

Psychodiagnostické metody, potažmo testy přinášejí pohled účastníka sama na sebe. 

Zatímco sociometrie je založena na hodnocení okolními účastníky (Hroník, 2002). 

 

2.5 Validita, reliabilita, objektivita AC 
 

Odborná literatura uvádí desítky výzkumů, které v porovnání s jinými metodami 

potvrdily vysokou validitu AC. „Nejrozsáhlejší z nich je  Gauglerova studie z roku 

1987, ve které podrobil metaanalýze 50 validizačních studií. Potvrdila se vysoká 

spolehlivost AC, přičemž nejvyšší spolehlivost dosahovala AC zaměřená na 

předpovídání manažerského potenciálu (korelační koeficient 0,53). Pro porovnání, 

spolehlivost klasických metod výběru jako je rozhovor a osobnostní dotazníky, se 

pohybuje v rozpětí 0,15 až 0,35 uvádí Woodruffe, 1990; Ballantyne a Povah, 1995“ 

(Kubeš a kol., 2004, s.106).  

Naproti tomu nelze ještě tvrdit, že každé AC bude spolehlivé a efektivní. Jestliže máme 

získat maximum kvality informací, je nezbytné důmyslné promýšlení všech prvků AC. 

Lee a Beard (1994) zdůrazňují, „že spolehlivé a efektivní je takové AC, které měří 

výkony podle relevantních kritérií, používá vhodné a přesné měřící nástroje a je 

realizováno zkušenými posuzovateli, kteří sdílejí společné pochopení měřených 

kompetencí a aplikují stejný standard hodnocení“. Kociánová (2010) upozorňuje 
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v souvislosti s validitou AC na propojenost s validitou užitých metod, jejich vhodné 

volbě a kvalitou provedení. Lze tedy shrnout, že pro efektivní validní AC je třeba 

zajistit co nejlepší materiální i personální (hodnotitelé) podmínky. Tyto podmínky 

určují objektivitu, reliabilitu a validitu.  

2.5.1 Objektivita 

Objektivita v tomto případě znamená nemožnost ovlivnění získaných, analyzovaných 

a interpretovaných informací a závěrů vedoucích ke konečnému výsledku. Taktéž 

nepřipouští možnost působení samotného účastníka na výsledek, který by považoval za 

žádoucí. Objektivitu lze zajistit především stanovením standardizovaného jednotného 

systému hodnocení, důkladnou přípravou hodnotitelů, jasným a jednotným zadáním 

testů a modelových situací, zajištěním shodných podmínek všem účastníkům.  

2.5.2 Reliabilita 

Reliabilita představuje spolehlivost a přesnost měření. V případě AC je udávána dvěma 

faktory. Prvním je spolehlivost používaných metod a druhým přesnost hodnotitelů. 

100% míra reliability je dosažena v případě stále shodného výsledku při opakovaném 

měření. Opět lze stanovit podmínky pro předpoklad přesnosti a spolehlivosti 

zaznamenaných výsledků. První podmínkou je přesné stanovení jednotnosti v chápání 

měřeného jevu. Např. Při posuzování míry schopnosti vedení lidí, musí hodnotitelé 

jasně vědět, co vše se pod tímto pojmem rozumí. Druhou podmínkou je stabilita daného 

testu.  

2.5.3 Validita 

Validita stanovuje míru platnosti. Z obsahového hlediska má tedy vypovídající hodnotu 

o tom, do jaké míry aplikovaná metoda měří to, co zjišťovat má. Hovoříme o tzv. 

obsahové validitě. Tedy nakolik se opravdu v AC měří to, co realizátor vyhlašuje, že 

měří a co účastník potřebuje pro úspěšné fungování v dané pozici. Jistě se nabízí 

i otázka míry platnosti zaznamenaných výsledků v souvislosti s testovaným jedincem, 

respektive jeho počínání v testech a modelových situacích, v porovnání s jeho chováním 

v podobných situacích v reálném životě. Jedná se o tzv. kriteriální validitu. Zde je 

možné předejít snižování validity pouze tím způsobem, že se budeme snažit modelové 

situace zařazené do konkrétního AC co nejvíce přiblížit situacím reálným. Při 

definování metody AC byl zmíněn i její význam z hlediska měření lidského 
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rozvojového potenciálu. Termínem „prediktivní validita“ označujeme ověřování, jak 

přesně dokáží výsledky z AC předpovídat úspěšnost v práci. V této souvislosti je třeba 

se zmínit o rizicích, na která upozorňuje Kubeš, a kol.,(2004).  

2.5.3.1 Prediktivní validita 

V souvislosti s měřením potenciálu účastníků v AC/DC upozorňuje zmiňovaný autor na 

některá rizika. Klade si otázku, zda opravdu dokážeme měřit v AC/DC potenciál. 

V dané problematice jej posuzuje minimálně ze dvou úhlů pohledu.  

Tím prvním je tzv. aktuální (disponibilní) potenciál člověka. Tady AC s vysokou mírou 

pravděpodobnosti určuje, jak úspěšný bude pracovník v dané pozici. Předpokladem je 

volba takových aktivit, které umožní zhodnotit současnou úroveň rozvinutosti 

relevantních kompetencí účastníka, některé jeho osobnostní charakteristiky, jeho postoj 

k práci a k vlastnímu rozvoji. 

Druhý pohled je směřován do budoucnosti. Posuzuje, zda potenciál měřený v DC 

dokáže predikovat úspěšnost pracovníka v budoucnosti (jeho perspektivu). Praxe 

ukazuje, že tomu tak není. Turbulentní změny v pracovní sféře přináší stále nové 

požadavky na způsobilosti pracovníků. Rychlost, rozsah a kvalita získávání 

požadovaných způsobilostí záleží na dynamice růstu osobnosti. Na tvárnosti člověka, 

jeho dispozici, vůli, mozkové kapacitě, motivaci. 

Školství se od výrobní sféry z hlediska metodiky posuzování potenciálu pracovníků pro 

praxi nikterak neliší.  AC nedokáže s dostatečnou validitou (míra shody se stanoveným 

kritériem) posoudit, zda nově nastupující učitelka je do budoucna perspektivní pro 

pozici ředitelky školy. Prostřednictvím AC lze pouze získat obraz na kolik se učitelka 

svými způsobilostmi, osobnostními profily, motivací a postoji  přibližuje 

kompetenčnímu modelu ředitelky. Do života člověka i školy vstupuje mnoho 

proměnných, které ovlivňují celkový vývoj. Proto, není-li to aktuální, nemá smysl 

zkoumat potenciál učitelky z hlediska budoucího postupu na ředitelskou funkci (zda má, 

či nemá). Důležité je pomoci jí najít cestu, jak aktualizovat a rozvíjet potenciál 

současný. 
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3 Reflexe metody pro potřeby školství  
 

Jak už bylo v předchozí kapitole uvedeno, AC je vysoce efektivní diagnostickou 

metodou využívanou zejména při skupinovém výběrovém řízení. Její odnoží je DC 

založené na shodných principech a postupech, lišící se zacílením na rozvoj pracovníků.  

Předpokladem využití potenciálu této efektivní metody v oblasti školství je její 

pochopení a správná aplikace v praxi. 

 

3.1 Podstata metody 
 

Podstatou veškerých dějů AC/DC je stanovení diagnózy nějakého stavu. Abychom tento 

stav mohly identifikovat, potřebujeme jej s něčím porovnat. V této souvislosti je třeba 

popsat co je a není žádoucí. Tedy, má-li nám AC posloužit k výběru pedagoga na 

pracovní pozici učitele, či ředitele, je třeba přesně specifikovat chování, které se od něj 

na této pracovní pozici očekává. Čím přesněji je toto chování zachyceno, tím lépe. 

Podobné projevy chování seskupujeme a pojmenujeme -  vygenerujeme kompetence. 

„Kompetence jsou konstruktem, který charakterizuje efektivní jednání učitele 

v jednotlivých vrstvách jeho činnosti a v jednotlivých pedagogických rolích.“ 

(Vašutová, 2004, s.92). 

Komplexnost metody AC spočívá nejen v měření kompetencí uchazečů, ale i v odhalení 

hlubších souvislostí. Proto je nezbytné, aby před přípravou AC byly zřejmé nejen 

kompetenční požadavky na uchazeče, ale i představy ředitele, či zřizovatele 

o optimálním typu člověka na danou pozici. Základ bude stejný, ale drobné odlišnosti, 

které dobře zvládnuté AC umí odhalit, tu jistě budou. Např. Požadavky na kompetence 

ředitelky mateřské školy budou v obecné rovině shodné. Lišit se budou v niancích, zda 

se jedná o pozici ředitelky jednotřídní mateřské školy v malé obci, nebo o pozici 

ředitelky dvacetitřídní mateřské školy s odloučenými pracovišti. Dobře provedené AC 

umí určit, která z uchazeček bude pro tu, či onu pozici vhodnější. Podobně, při výběru 

učitelky mateřské školy bude stanoven shodný základní kompetenční model. Ovšem 

současně bude u uchazeček vyhodnocena nejen úroveň pedagogických a odborných 

kompetencí, ale i jejich předpoklady pro přínos týmové spolupráce v daném konkrétním 

pedagogickém sboru apod.  
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Závěr 

Využití potenciálu metody je závislé na schopnosti identifikace toho, co zadavatel chce 

zjistit. Jinými slovy řečeno, čím přesněji ředitel popíše kompetence a ostatní požadavky 

potřebné na konkrétní místo učitele ve své škole (tudíž přihlédne ke specifickým 

požadavkům své školy) či zřizovatel v konkurzním řízení na pozici ředitele školy, tím 

lépe budou designovány parametry AC.  

Cílem každé školy je mít pracovníky s takovými kompetencemi, které školu posunou 

dále. K tomuto posunu výborně slouží DC. Předpokládá analýzu situace, tzn. určení, 

které kompetence úspěšného učitele tvoří dnes a které je třeba rozvíjet pro budoucnost, 

podle konkrétních podmínek dané školy.  

Z tohoto důvodu v další části práce jsou popsána východiska tvorby kompetencí. 

V souvislosti s konkurzními řízeními je upozorněno na provázanost s kvalifikovaností 

a inteligencí a dále je uveden širší úhel pohledu na téma kompetenčních modelů. Jejich 

definování je třeba nejen k realizaci AC/DC, ale současně je i pomůckou pro ostatní 

evaluační nástroje školy.  

3.2 Kompetence a kompetenční model  
 

Proč kompetenční model? Jak kompetenční model tvoříme? Co přináší 

kompetenční model škole? Co kompetenční přístup znamená pro ředitele?  

Definování a rozvoj kompetencí obecně, vede jak ve výrobní sféře, tak i v ostatních 

organizacích k podávání vyšších výkonů pracovníků. Měřené kompetence 

nekompromisně odhalují rozdíly mezi průměrnými a vynikajícími řediteli škol a taktéž 

i rozdíly mezi jejich učiteli. Co tvoří kvalitu tohoto lidského potenciálu? Jsou to 

dovednosti, schopnosti, vědomosti? Nebo je důležitější postoj loajalita, obětavost? Toto 

vše dohromady tvoří kompetence neboli způsobilosti.  

3.2.1 Popis a tvorba kompetencí  

Tvorbu kompetence zahájíme popisem požadovaného chování ve spojitosti s činnostmi 

pro danou pracovní pozici. Podobné chování seskupujeme. Následně pro jednotlivé 

skupiny chování vytvoříme popis podle úrovně jeho rozvoje – vytvoříme stupnici od 

negativních projevů chování až po vysoce rozvinuté. „Každý stupeň na stupnici musí 

být svými behaviorálními popisy jednoznačně odlišitelný od předcházejícího stupně. 
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Stupnice slouží k tomu, aby bylo možné posoudit úroveň rozvoje kompetencí 

jednotlivých účastníků v AC. Pro tvorbu kompetence, stejně jako pro tvorbu stupnic, 

platí následující principy: 

 Použít jednoduchý, srozumitelný jazyk, ve kterém je nutné se vyvarovat 

jakýchkoliv dvojznačností 

 Najít přiměřený kompromis mezi úrovní všeobecnosti a konkrétnosti popisu. 

Příliš všeobecné, stejně jako příliš specifické a podrobné popisy ztěžují práci 

hodnotitelů a snižují míru spolehlivosti výsledků. 

 Kompetence by se neměla vysvětlovat a popisovat v kruhu. To znamená, že 

v definici nebo v popisu by se neměl objevit název kompetence (např. vliv se 

projevuje schopností ovlivnit lidi…) 

Definitivní název kompetence se vytvoří až tehdy, když existuje popis stupnic, ne 

naopak. Název by měl být zkráceným a souhrnným vyjádřením chování, které tvoří 

jádro kompetence“ (Kubeš a kol., 2004, st.56). 

3.2.2 Vztah mezi inteligencí, kvalifikací a kompetencí 

V této souvislosti je třeba zmínit, že posuzování pedagoga podle jeho inteligence (jak 

tomu bývalo do osmdesátých let minulého století) a získané kvalifikace ještě zdaleka 

není zárukou vysoké pracovní výkonnosti nebo úspěšnosti v životě. Stanovená 

kvalifikace (soubor znalostí a dovedností) je sice určitým předpokladem pro zdárný 

výkon profese, ale zdaleka ne dostačující. V posledních letech se výrazně proměňuje 

svět lidí. Dochází k stále rychlejším a dramatičtějším změnám v obsahu i rozsahu 

vykonávaných činností. Setkáváme se s tím, že část dříve naučeného přestává platit, je 

třeba naučit se permanentně zapomínat a současně učit novému. Definované profesní 

kompetence reflektují tento proces, vycházejí z konkrétních uskutečňovaných činností. 

Jedná se tedy o procesuální stránku profesionality. 

 Z tohoto úhlu pohledu je tedy profesní kompetence pojmem nadřazeným, který 

v určitých svých složkách formální kvalifikaci obsahuje. Ovšem o proti stanovené 

kvalifikaci se koncept profesní kompetence mnohem více zaměřuje na možnost 

potencionálního rozvoje pracovníka (Tureckiová, 2004). 
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3.2.3 Popis a tvorba kompetenčního modelu 

Identifikace kompetencí obvykle vyústí do vytvoření kompetenčního modelu. 

Kompetenční model popisuje konkrétní kombinaci vědomostí, dovedností a dalších 

charakteristik osobnosti, které jsou potřebné k efektivnímu naplňování cílů školy. 

V univerzálním kompetenčním modelu je zachycen předpoklad, že výkon téměř 

každého působení je ovlivněn kognitivními schopnostmi učitele, jeho vitalitou 

a zaujetím pro danou práci. Kognitivní schopnosti zahrnují způsob myšlení, jak problém 

vyřešit. Patří sem nejen intelektové schopnosti, ale i schopnosti předvídat, soustředit se 

apod. Vitalita představuje energii (dostatek sil) pro uskutečňování dané činnosti. Zaujetí 

prací (centralita, pohlcení) se prolíná s pracovní motivací. Znamená nasměrování 

energie a schopností. 

Tyto charakteristiky jsou trojjediné, nedostatek v jedné nelze nahradit vyššími 

hodnotami v druhé. Také je třeba si v této souvislosti povšimnout významu emoční 

inteligence. Vitalita a zaujetí jsou charakteristiky emoční povahy. 

Kompetenční model lze pojímat jako univerzální model, nebo jako model sestavený pro 

určitou organizaci. Univerzální model má svá úskalí. Vezmeme-li si příklad 

univerzálního kompetenčního modelu učitelky mateřské školy, bude se pak spíše blížit 

určitému průměru, standardu učitelky z jakékoli školy. Standardy mají jinou funkci - 

jsou normativní, nastavují zpravidla minimální laťku. Specifický kompetenční model 

učitelky mateřské školy sestavený pro danou školu bude zohledňovat její specifika 

a momentální potřeby školy, bude sledovat rozvojový posun učitelky a tím i cele školy. 

Proto je třeba s univerzálními kompetenčními modely pracovat jako s inspirací, 

kompasem nikoli jako s předpisem. V praxi je známa řada příkladů, kdy úspěšná 

učitelka jedné škole neuspěla v jiné škole. 

Zavádění kompetenčního přístupu do personalistiky škol je poměrně náročný proces, 

neboť je podmíněný změnou chování všech pracovníků. „Změně chování musí 

předcházet změna postoje. Postoje jsou však poměrně stabilní složkou osobnosti člověka 

a jejich změna není jednoduchá.“  (Kubeš a kol., 2004, st.17). 

Zahajovacím nositelem změny je ředitel školy. Od něj je vyžadován posun v myšlení 

a přístupu k lidem, osvojení si nových vědomostí a dovedností. Jeho strategie personální 

práce vycházející z kompetenčních modelů jednotlivých pracovních míst mu napomůže: 

 „Přijmout správné lidi na správná místa 

 Používat objektivnější a spravedlivější systémy odměňování výkonů 
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 Posoudit svoji připravenost na dosažení strategických cílů 

 Záměrně pečovat o rozvoj lidí v souladu se strategickými záměry 

 Vychovat vedoucí pracovníky pro příští záměry a plány  

 Optimalizovat rozvoj zaměstnanců“ 

(Kubeš a kol.2004, str.9). 

Kompetenční model může výrazně sjednotit pohled na to, co je v budoucnu potřeba 

a jaké chování bychom měli podporovat, rozvíjet a odměňovat! Kompetenční model 

přináší do chování lidí velmi silný prvek měřitelnosti. Tato skutečnost nejednou 

vyvolává obavy, že ze strany vedení školy bude uplatněn velký a jednostranný tlak na 

změnu chování učitelů. Pedagogové si často neuvědomují, že tento tlak se objeví 

v každém případě, zejména pokud se škole nebude dařit a nebude schopná udržet krok 

s konkurencí. 

Závěr 

Efektivní využití metody k posouzení skupiny uchazečů (AC) nebo účastníků (DC) 

bude jen takové, které bude mít stanoven kompetenční model, podle kterého budou 

účinkující hodnoceni. Kompetence učitele (ředitele) je možné vymezit na základě celé 

řady kritérií. Kritéria zadáváme podle účelu, pro který AC (DC) realizujeme. 
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EMPIRICKÁ ČÁST 

4 Výzkum metody v podmínkách školství 
 

4.1 Cíl výzkumu 

 

Zjistit, zda modifikovaná podoba metody Developetment centre je efektivním 

prostředkem k  hodnocení a rozvoji pedagogického sboru škol. 

4.1.1 Dílčí cíl   

Realizací modelového Development centre shromáždit a vyhodnotit informace, které 

ozřejmí efektivitu metody v podmínkách konkrétní školy. Efektivita bude posuzována 

na základě kritérií: kvalita, kvantita, náklady, čas. 

4.2 Výzkumné otázky 
 

 Kvalita  

 Jaká kritéria je třeba stanovit pro indikaci metody v daných podmínkách, jak 

se tato kritéria odráží v efektivitě aplikace metody? (př. hodnotitel je- není 

pedagog), stanovení rizik 

 V jakém rozsahu je nutné principy metody dodržet? (čas, struktura, 

hodnotitelé) 

 Kvantita  

 Co všechno může být v AC/DC? Které užité metody AC/DC jsou nejvíce 

vypovídající a které pouze doplňující? Které je třeba volit jiné? 

 Náklady  

 Nevystačíme si s menší kvalitou a kvantitou za nesrovnatelně menších 

nákladů? 

 Lze metodu zjednodušením zpřístupnit širší obci škol? Jakým způsobem, 

s jakými riziky? 

 Čas  

 Byla zvolena vhodná organizační varianta? Jaké mohou být další organizační 

varianty? S jakými výhodami, riziky? 
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4.3 Pilotáž výzkumu 
 

4.3.1 Modifikace metody na standardní podmínky škol 

Před aplikací metody je třeba promyslet, zda jsou vytvořeny časové, prostorové, 

materiální, finanční a personální podmínky pro realizaci. V  praxi si firmy obvykle 

požádají externí odborně specializovanou firmu, která dle jejich zadání AC/DC připraví 

a realizuje včetně zajištění všech podmínek. Požádala jsem tedy o konzultaci a finanční 

rozvahu odbornou poradenskou firmu s bohatými zkušenostmi a dlouholetou tradicí -  

NTI -  consulting, s.r.o.  

 

Obr. 1 

 

  

Vyčíslená částka nákladů zdaleka převyšuje mé možnosti a lze konstatovat, na základě 

dohledatelných současných rozpočtů, že i v obecné rovině výrazně převyšuje finanční 

možnosti škol. Zamýšlela jsem se tedy nad cestami, jak finanční bariéru překonat, jak 

aplikaci AC/DC školám zpřístupnit.   

 

V teoretické části mé práce se opírám o odbornou literaturu, která poukazuje na 

současný firemní trend zajišťování AC/DC vlastními hodnotiteli, v podmínkách vlastní 

organizace a tím i dosažení snížení nákladů. Vycházím tedy z tohoto doporučení 

Orientační kalkulace AC ve školství

Assessment centre - varianta jednodenní (8 hod.)

Počet účastníků: 5

Počet hodnotitelů: 3

Položka Jednotka Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem

Řízený strukturovaný rozhovor (45 min.) účastník 5 600,00 3 000,00

 Osobnostní dotazník zpráva 5 1 050,00 5 250,00

Dotazník motivace k výkonu zpráva 5 850,00 4 250,00

Individuální modelová situace "Vyjádření radosti" účastník 5 300,00 1 500,00

Individuální modelová situace "Sebeprezentace" účastník 5 300,00 1 500,00

Modelová situace skupinová "Rytíři kulatého stolu" modelová situace 1 2 400,00 2 400,00

Modelová situace skupinová "Týmové role" modelová situace 1 2 400,00 2 400,00

Znalostní test test 5 300,00 1 500,00

Závěrečná zpráva zpráva 5 600,00 3 000,00

Prezentace závěrečné zprávy hod. 1 1 800,00 1 800,00

Celkem x x x 26 600,00

Ceny jsou uvedeny bez příslušné sazby DPH
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a hledám možná řešení úpravy podmínek tak, aby bylo dosaženo co nejnižších nákladů 

při zachování požadované kvality.  

Modifikace metody na standardní podmínky škol, při zachování deklarované 

kvality hodnotícího centra: 

4.3.1.1 Sestavení hodnotitelského týmu  

Kvalita hodnotitelského týmu je určujícím faktorem kvality celého AC/DC. Při 

zastoupení vnějších hodnotitelů – expertů, dosáhneme vysoké profesionality hodnocení, 

ale obtížněji budou zachycena odborná školská specifika a naplněna podmínka finanční 

dostupnosti. 

 Při zastoupení vnitřních hodnotitelů z řad pedagogů je výhodou odborná znalost 

profese a prostředí dané školy, tudíž jasnější představa o požadavcích na posuzovanou 

pracovní pozici. 

Nevýhodou hodnotitelů z řad pedagogů je malá osobní zkušenost s hodnotící činností. 

Tomu by se dalo ve školské praxi předejít vyškolením hodnotitelů v rámci seminářů 

pořádaných NIDV. Tyto semináře (výcviky) by měli lektorovat profesionálové se 

zkušenostmi z aplikace metody.  

V roli hodnotitele může školám dále vypomoci psycholog z pedagogicko-psychologické 

poradny. Vyhláška č. 72/2005 Sb., O poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, v §2, odst. h uvádí: 

„Obsahem poradenských služeb je činnost přispívající zejména k rozvíjení 

pedagogicko-psychologických a speciálně pedagogických znalostí a profesních 

dovedností pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních“. Nespornou 

výhodou psychologa jsou nulové finanční náklady, jeho odbornost zejména 

v psychodiagnostice a zkušenost z pozorování a sestavování hodnotitelských zpráv.   

 

Závěr:  

Optimální sestavení hodnotícího týmu se skládá: 

1) z vnějšího hodnotitele (profesionála z poradenské firmy) 

2) psychologa z pedagogicko - psychologické poradny (profesionál, odborník)  

3) z vnitřního hodnotitele – vyškoleného pedagoga v NIDV(odborník)  
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4.3.1.2 Příprava hodnotitelského týmu a moderátora 

Počet hodnotitelů je dán počtem účastníků. Zjednodušeně lze užít pravidlo poměru 1 : 2, 

kdy první číslo vyjadřuje počet hodnotitelů a druhé číslo počet hodnocených. 

Hodnotitelé před zahájením AC/DC musí dobře znát účel AC/DC, vyjasnit si kritéria 

hodnocení a způsob, jak a co budou v jednotlivých užitých metodách sledovat. 

Východiskem pro stanovení kritérií je kompetenční model učitelky či ředitelky. Viz 

kapitola 3.2.3. Počet kritérií by neměl převyšovat desítku, osvědčuje se spíš menší počet 

kritérií. 

Moderátor je člověk, který je průvodcem celého  AC/DC. Musí dobře znát prostředí 

a podmínky. Podílí se na přípravě, sděluje zadání modelových situací, testů, zajišťuje 

všem zúčastněným potřebný servis, koordinuje hodnotící apod. Charismatem svého 

vystupování výrazně ovlivňuje atmosféru průběhu AC/DC. 

 

Závěr: 

Přípravu hodnotitelů lze shrnout do těchto bodů: 

1) ustanovení moderátora (moderátorem může být i hodnotitel v jedné osobě) 

2) stanovení sledovaných dominantních kritérií pro jednotlivé činnosti 

3) sjednocení způsobu hodnocení u jednotlivých činností – číselné, slovní, kombinace 

obojí 

 

4.3.1.3 Zajištění optimálních časových, prostorových a materiálních podmínek 

Časové podmínky 

Časová náročnost metody je posuzována dvěma pohledy. Jednak časem stráveným 

přípravou AC/DC, dále časem vlastní realizace a časem vyhodnocení výstupů. Tady je 

neoddiskutovatelná náročnost. Na druhou stranu možnost posouzení současně více 

uchazečů (AC), či účastníků (DC) šetří čas, který by jinak vyžadovalo individuální 

testování, rozhovory, hospitace apod. Čas je také závislí na počtu účastníků (skupina 

max. 5-12). S časovou dotací úzce souvisí účel AC/DC. Ve školství, jak již bylo 

uvedeno, vidím využití potenciálu metody především u výběrových řízení a rozvoje 

pedagogických pracovníků. Nejedná se tedy o robustnější projekty zaměřené na rozvoj 

managementu, proto jednodenní AC/DC s maximální osmihodinovou časovou dotací je 

běžné a postačující., max. osmihodinová časová dotace je pro uvedené záměry běžná 
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a postačující. Úsporu času lze také vytvořit testováním on-line za podmínek, že zadání 

a vyhodnocení testů patří vždy do rukou psychologa.     

Prostorové a materiální podmínky 

Prostorové i materiální podmínky si škole po konzultaci s realizátorem AC je schopna 

zajistit sama. Prostory škol jsou dostačující a navíc učitelům známé. Materiální 

pomůcky – papíry, psací potřeby, výpočetní technika jsou běžným standardem škol. 

Vhodná je investice do videokamery, která najde i v budoucnu široké uplatnění. 

Závěr: 

1) nutno počítat s časovou náročností na promyšlení a přípravu programu AC/DC  

2) optimální varianta postačí v rozpětí jednoho dne (max. osm hodin)  

3) prostorové a materiální podmínky si škola zajistí sama 

 

4.3 Předmět výzkumu  
 

Sledování, do jaké míry se aplikací metody DC daří mapovat profesní a osobní 

charakteristiku konkrétní učitelky mateřské školy a její odraz v kvalitě celého 

pedagogického sboru. Tedy, jinými slovy řečeno, zda metoda dokáže efektivně vyhledat 

silné a slabé stránky učitelky i celého kolektivu, posoudit je v porovnání s žádoucím 

stavem a vytýčit konkrétní kroky osobního i kolektivního rozvoje pedagogů v dané 

škole. 

 

4.4 Typ výzkumu 
 

Jedná se o kvalitativně orientovaný výzkum. Intenzivně je zkoumán průběh 

Development centre – od přípravy, realizace až po vyhodnocení. Z pozorování je 

pořízen videozáznam pro autentičnost podrobného zápisu, který slouží k analýze 

projektu a vyvození závěrů.   

 

4.5 Respondenti – cílová skupina 
 

Zkoumaný výběr osob je záměrný, reprezentující dané prostředí - pedagogičtí 

pracovníci jedné konkrétní mateřské školy. Soubor tvoří pět pedagogů. Pro prvotní 
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zkušenost a náročnost pozorování v situacích, kdy vystupují všechny osoby současně, je 

tento počet optimální. 

 

4.6 Použité metody výzkumu  

4.6.1 Nestrukturované pozorování 

Vlastní pozorování v mém výzkumu probíhá jako jednorázové krátkodobé a intenzivní 

sledování, sloužící ke vstupu do problematiky metody DC. Je soustředěno do dvou etap. 

Jednak zaznamenává přípravu DC a v hlavní stěžejní etapě se věnuje vlastnímu průběhu 

a vyhodnocení DC. Pozorování je soustředěno na poznání účastníků, popsání 

a pochopení jejich chování v souvislostech.  

Postup pozorování  

Zápisy z pozorování jsou pořizovány jednak přímo, při průběhu DC a dodatečným 

upřesněním.  Jevy jsou zaznamenávány podrobně a v časovém pořadí, jak se udály. 

Jako výzkumník jsem zároveň zastávala roli hodnotitele. Z tohoto důvodu náročnosti 

situace na pozorování a se souhlasem všech přítomných, byla v místnosti instalována 

statická kamera pro autentický záznam. Na základě použitého záznamu jsem písemné 

poznámky překontrolovala a rozšířila. Role hodnotitele a zároveň výzkumníka 

vyžadovala užití další metody kvalitativního výzkumu a to nestrukturované interview. 

4.6.2 Interview a analýza produktů  

Interview v uvedeném výzkumu je použito souběžně s pozorováním a analýzou 

produktů učitelek. Probíhá jednak mezi mnou a hodnotitelem odborníkem a také mezi 

mnou a účinkujícími – tedy učitelkami. Děje se přímo v průběhu aplikace DC v rámci 

hodnocení proběhlých dějů, při skupinové modelové situaci „Týmové role“ a po 

ukončení DC v souvislosti s analýzou výstupů. V interakci s hodnotitelem mne jako 

výzkumníka zajímalo stanovisko hodnotitele odborníka nejen k otázce „v jaké kvalitě 

učitelky zadání zvládly?“, ale i „co všechno modelová situace a testy rozkryly, jaký 

rozsah informací je možné realizací jednotlivých aktivit DC obsáhnout?“  Interview 

s učitelkami předcházelo předání videonahrávky obsahující záznam z činností, kde 

učitelka v zadané roli vystupovala a zpracované osobní výstupy v tištěné podobě. 

Interview bylo směřováno jednak k hodnocení výstupů, ale také k hodnocení prožitků 

z DC a názorů na metodu z pozice účinkujícího. Ke zpracování výstupů učitelek byly 
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analyzovány tyto produkty: videozáznam z individuálních a skupinových modelových 

situací, pracovní poznámky hodnotitelů z pozorování, výsledky testů psychodiagnostiky 

a záznamu nákresu schématu „Týmové role“. Pro posuzování metody byly navíc 

analyzovány veškeré písemné dokumenty včetně finanční rozvahy, hodnotících 

a výstupových archů. 

 

4.7 Validita a reliabilita   
 

Validita 

Validita, jak už bylo v teoretických východiscích popsáno, stanovuje míru platnosti. Z 

obsahového hlediska má tedy vypovídající hodnotu o tom, do jaké míry aplikovaná 

metoda měří to, co zjišťovat má. Validita výzkumu je podpořena triangulací, neboli 

křížovou validizací: 

1) Je použito více zdrojů údajů. Z hlediska zkoumání metody vycházím z textů 

odborné literatury (teoretická východiska), z vlastní zkušenosti z realizace DC, 

z hodnocení účastníků – ( učitelky, zadavatel, externí odborník, psycholožka) 

2)  Více metod sběru údajů. Každý zkoumaný jev je posuzován minimálně ve dvou 

odlišných činnostech. Používám pozorování, interview – rozhovor a analýzu 

produktů - jednak učitelek, ale i hodnotitelů. 

3) Triangulace výzkumníků je zajištěna pozorováním modelových situací třemi 

hodnotiteli. Z hlediska zkoumání metody zaznamenávám reflexi na průběh DC od 

učitelek, vedení školy a hodnotitelů. 

 

Reliabilita 

Pozorováním realizace DC v konkrétních podmínkách dané mateřské školy jsou získány 

údaje, které se vztahují ke specifické situaci této školy. Budeme-li replikovat DC se 

shodným účelem v jiné škole, získáme jiné údaje, takové, které budou odrážet 

specifikum jiné zkoumané školy. A o to právě ve výzkumu jde. Prokázat, že údaje, které 

metoda přináší, přesně odráží situaci, ve které se škola nachází. Neboli, jinými slovy 

řečeno, proměnlivost zahrneme do zkoumaného jevu. Z tohoto důvodu jsou podrobně 

popsány metody a postupy použité při získávání údajů.    
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4.8 Aplikace metody a její zkoumání 
 

4.8.1 Příprava vstupu do terénu 

Vedení školy od prvopočátku souhlasilo s provedením výzkumu na škole. Učitelskému 

sboru pro získání důvěry byl s dostatečným předstihem vysvětlen záměr DC – a to, že 

se v žádném případě nejedná o vyhledávání nejslabší z nich, ale především jde 

o zkoumání metody, zda najde své uplatnění ve školství. Celému pedagogickému sboru 

bylo ozřejměno, že projekt by měl otevřít nové možnosti.  Poskytnout hlubší poznání 

vlastní identity, přinést možnost učení se sebepoznáním, posílit sebedůvěru a pomoci 

připravit se na podobné situace v životě. 

O metodice Development centre, ještě před zahájením přípravné fáze projektu, byly 

učitelky informovány. V rámci pedagogické porady, s dvouměsíčním předstihem před 

vlastní aplikací metody, se formou power pointové prezentace seznámily s hlavními 

prvky a principy hodnotícího střediska. Cílem bylo učitelkám vyvrátit případné obavy 

z důsledků plynoucích z hodnocení. Záměrně byl vybrán termín v prvním lednovém 

týdnu 2013, kdy přerušený provoz školy umožnil účast všech pedagogických 

pracovníků.  

4.8.2 Stanovení účelu DC 

Na počátku celého projektu development centre proběhla konzultace mezi  ředitelkou 

školy (zadavatel projektu) a realizátorem (hodnotitel a externí odborník v jedné osobě). 

Paní ředitelka byla seznámena, jak běžně DC probíhá, na jakých zásadách a principech 

je postaveno, jaké možnosti přináší. Po té paní ředitelka pohovořila, v čem konkrétně 

ona vidí silné a slabé stránky jednotlivých pedagogů a potažmo celého pedagogického 

sboru. Ve svých názorech se paní ředitelka opírala o osobní swot analýzu pedagogů 

a swot analýzu školy z posledních dvou let a dále zejména o vlastní zkušenosti 

a postřehy. Zásadní klad svého týmu spatřuje ve výborných mezilidských vztazích, 

ovšem ty se stávají jakýmsi cílem pedagogů a škola jako celek stagnuje. Paní ředitelka 

se vyjádřila, že se „cítí pro inovaci školy osamocena, že učitelky jsou spokojeny s tím, 

kde jsou a necítí potřebu se dále systematicky posouvat. Neuvědomují si, že škola po 

získání výborné image začíná stagnovat a okolní školy se naopak začaly více rozvíjet“. 

Ředitelka školy očekává, že realizace DC na její škole „pedagogům otevře oči 

a nastartuje je k aktivnějšímu osobnímu přístupu v realizaci cílů školy.“  
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Schůzky mezi ředitelkou školy a hodnotitelem externistou jsem se pochopitelně také 

účastnila. Jednak jako výzkumník pozorovatel a jednak jako oborový odborník – 

hodnotitel v jedné osobě, znající jak pedagogickou, tak i specifickou manažerskou 

problematiku.  

Podané informace všech tří zúčastněných se staly východiskem pro stanovení účelu 

development centre a sestavení kompetenčního modelu učitelky dané školy. Na počátku 

bylo třeba určit výchozí úroveň všech jednotlivců, jejich schopností, dovedností 

a provést diagnózu osobnostních charakteristik. S přihlédnutím ke konkrétní 

problematice školy bylo však především žádoucí hodnocení celé skupiny jakožto celku 

se zaměřením na určení stupně jejího rozvoje, silných a slabých stránek. Výstupem bylo 

stanovení následujícího účelu development centre: 

a) Diagnostika jednotlivců: DC je koncipováno tak, aby stanovilo základní osobnostní 

profil, identifikovalo silné, slabé stránky a úroveň dimenzí kompetencí konkrétní 

učitelky.   

b) Diagnostika skupiny: Zaměření této části DC je směřováno k mapování aktuální 

úrovně skupiny ve smyslu její funkčnosti, vnitřního souladu a plynulosti spolupráce  

a jejího vystupování vůči okolnímu prostředí.   

c) Určení směru další rozvoje jednotlivců i skupiny: Stěžejním cílem DC je získání 

dostatečných podkladů pro určení dalšího rozvoje jednotlivců i celé skupiny. 

Výchozím parametrem jsou individuální i skupinové silné a slabé stránky  

a požadavky na výkonný pedagogický sbor.  

4.8.3 Kritéria hodnocení - kompetenční model učitelky  

Kompetenční model sestavený pro realizované DC není obecně platným standardem 

kompetenčního modelu předškolního pedagoga. Vychází z účelu DC a ze specifických 

personálních podmínek dané školy a těmi jsou zkušené kvalifikované pedagožky 

s minimální dvacetiletou praxí. Kompetenční model tedy nekopíruje vyvážený poměr 

obecně definovaných kompetencí učitelky, nýbrž je flexibilně upraven, aby sloužil 

k posunu osobních i profesních kvalit pedagogů a tím celého týmu. Vychází z potřeby 

ředitelkou reflektovaných změn v dané škole: 

 Zkvalitnit prezentaci školy i své práce („umět ji prodat zákazníkovi“) 

 Vyhledávat nové nápady a cesty jak být excelentní školou („nečekat, až co 

řekne ředitelka“) 
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 Učit se z hlavního cíle stanovit cíle dílčí, převzít za ně odpovědnost, řídit je 

a realizovat („učit se rozdělit si úkoly v týmu, samostatně vyhledávat řešení “) 

 Podpořit motivaci k dalšímu osobnímu i týmovému rozvoji. 

Obr.2 

 

Osobnostní kompetence se vztahují k individualitě učitelky. Zahrnují sebereflexi, 

sebepoznávání, rozvíjení svých hodnot, postoj k profesi, motivaci. Péče o rozvoj těchto 

kompetencí výrazně ovlivňuje kvalitu jak profesního, tak i osobního života. 

 Sociální kompetence zahrnují chování k sobě samému a zejména k druhým. Vyjadřují 

kvalitu jednání v interakci s dětmi i kolegy, rodiči, veřejností např. empatie, respekt, 

solidarita, loajalita, spolupráce, autorita, schopnost řešení konfliktních situací. 

Komunikační kompetence zahrnují verbální i nonverbální složku, způsob vyjadřování, 

srozumitelnost, obsahovost sdělení, umění zacílení na typ posluchače,… 

Pedagogické kompetence vztahující se k schopnostem získání pozornosti dětí, 

schopnost „být v roli“, umění zaujmout pro věc, schopnost „ naladit se na děti“, celkový 

entuziasmus pedagoga, kreativita…- 

Kompetence zvládání zátěže a stresu – zahrnuje schopnost podat výkon, schopnost 

ovládání se, schopnosti vůle,… 

Kognitivní kompetence – vyjadřují styl myšlení – schopnost analyzovat, schopnost 

najít systém, řešení, mít nápad, kreativní schopnosti, znalostní kompetence 
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4.8.4 Výběr metod 

Metody, které jsou v rámci DC použity, primárně vycházejí ze samotného účelu, kterým 

je identifikace jednotlivců i skupiny a stanovení jejich rozvojového potenciálu. Jejich 

kombinace je volena tak, aby výsledkem byl komplexní obraz úrovně klíčových 

individuálních dovedností konkrétní učitelky, ale i celé skupiny se záměrem udání 

směru dalšího rozvoje. 

a) Individuální metody: Individuální metody podávají výpověď o úrovni výkonových 

a kognitivních charakteristik zaměřených na pedagogickou profesi.  Poukazují na 

vyzrálost pedagoga, jeho charisma a akceleraci na požadavky vedení školy. Pro 

další rozvoj určují, na co je třeba se soustředit, v čem konkrétně se zdokonalit.    

b) Skupinové metody: Protože si je již nyní vedení školy vědomo kladů a „slabin“ 

v procesu fungování týmu, jsou modelové situace strukturovány tak, aby nastavily 

zpětné zrcadlo právě jmenovaných kladů a záporů. Pedagogickému sboru tak je 

podána zpětná vazba, která objektivně vyhodnocuje tato slabá místa a především 

určuje, co je třeba pro dynamiku změny v pedagogickém týmu udělat. 

c) Psychodiagnostické testy: Psychodiagnostické testy umožňují vytvoření přehledu  

o osobnosti učitelky a jejich charakterových vlastnostech jako takových. V profesi 

pedagoga předškolních dětí hraje charakter významnou roli a ať již chceme či 

nikoliv, částečně předurčuje způsob přístupu a míru úspěšnosti učitelky ve vzájemné 

interakci s dětmi a rodiči. 

4.8.5 Hodnotitelé 

Skupina hodnotitelů - assessorů je složena z celkem tří osob tak, jak bylo v optimalizaci 

finančních podmínek škol v teoretické části práce nastaveno. Jeden z hodnotitelů je 

zástupkyně externí firmy, specialista na metodu AC/DC. Druhým hodnotitelem je 

psycholožka, specialista na psychodiagnostiku a třetím hodnotitelem jsem já, odborník 

na pedagogickou a manažerskou problematiku, proškolený v hodnotících postupech.   

a) První- externí hodnotitel:  

 žena, 27 let, vysokoškolské vzdělání (zaměřené na management) 

 zaměstnankyně firmy NTI- colsunting s.r.o (viz příloha) 

  praxe v oblasti personalistiky a managementu  

 ve své praxi absolvovala již několik AC/DC, je vedoucí celého Development 

centre a zároveň moderátorem v jedné osobě. Řídí přípravu, zadává 
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modelové situace, zaměřuje se na osobní a týmovou charakteristiku jako 

celku, zpracovává výstupy a závěrečné zprávy pro jednotlivé hodnocené 

b) Druhý- externí hodnotitel: 

 žena, 38 let, vysokoškolské vzdělání (zaměřené na obecnou psychologii) 

 zaměstnankyně pedagogicko-psychologické poradny  

 v Development centre je zaměřena především na profesní diagnostiku - 

osobnostní testy, osobnostní typologii, psychodiagnostickou analýzu. Zadává 

a vyhodnocuje psychodiagnostické testy 

c) Třetí- externí hodnotitel: 

 žena, 51 let, vysokoškolské vzdělání (v současné době v posledním ročníků 

magisterského studijního oboru management vzdělávání) 

 ředitelka mateřské školy 

 za svou praxi doposud pozorovala pouze jedno Assessment centre, velmi dobrá 

znalost školského prostředí a oboru, proškolena v hodnocení hlavním vedoucím 

Development centre, významně se podílí na přípravě, v hodnocení se soustředí 

především na profesní odbornou charakteristiku chování jednotlivých učitelek   

 

Příprava hodnotitelského týmu probíhá v rozsahu jednoho dne se zaměřením na 

definování účelu Development centre, vymezení metod hodnotícího centra, přesnou 

strukturalizaci použitých metod a definování zadání, projití záznamových archů, 

přípravy prostoru a pomůcek a vymezení rolí jednotlivých hodnotitelů. 

4.8.6 Organizační zajištění DC 

Organizačně je zajištěno následující: 

a) Místo realizace: Místem realizace jsou prostory mateřské školy. Známé prostředí 

hodnoceným částečně pomáhá odbourávat možnou nervozitu a případný strach 

z něčeho nového. Development centre probíhá ve dvou oddělených místnostech tak, 

že v hlavní místnosti se realizují modelové situace a v druhé vedlejší současně 

učitelky individuálně vypracovávají psychodiagnostické testy. Poblíž místností, kde 

samotné Development centre probíhá, je k dispozici sociální zařízení a odpočinkové 

prostory s občerstvením. 

b) Časová dotace: Délka Development centre je dána celkovým rozsahem, počtem 

hodnocených, použitými metodami a finančními možnostmi zadavatele. Vzhledem 
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k těmto podmínkám je optimální dotace jednoho dne. Ve dnech následujících, těsně 

po vyvození závěrů,   jsou realizovány pohovory s vedením školy za účasti 

hodnotitele. 

c) Personální rozvržení: Učitelky (hodnocené) pracují individuálně v rámci jedné 

skupiny v počtu pěti členů. Časový harmonogram činností je sestaven tak, aby se 

vždy všichni tři hodnotitelé mohli věnovat probíhající modelové situaci a zároveň 

již bylo formulováno zadání pro vypracovávání testů ostatními učitelkami. V praxi 

to pak vypadá tak, že zatím co jedna učitelka vystupuje, ostatní v oddělené místnosti 

pracují samostatně na testech. Nedochází ke křížení učitelky „před a po“ vykonání 

modelové situace.  

d) Příprava potřebných materiálů: V rámci této části organizačního zajištění jsou 

připraveny veškeré listinné i elektronické materiály. Od psacích potřeb pro jeho 

účastníky (bloky, tužky), materiálu potřebnému k plnění úkolů (flipchartové papíry, 

fixy, zvýrazňovače..), technického zajištění (notebook, projekční plátno, flipchart, 

videokamera), až po záznamové archy určené hodnotitelům a také tekutiny 

s občerstvením. 

4.8.7 Průběh DC 

 

Obr. 3 Proces průběhu stěžejní části DC 

 

 Účastníci jsou zcela vyčleněni z běžného pracovního procesu a celý den je vyhrazen 

pouze na absolvování development centre. 

Stavba development centre je zvolena tak, aby jeho průběh zcela odpovídal logické 

posloupnosti jednotlivých aktivit s přihlédnutím k přibývající únavě. Současně se 

harmonogram vyvarovává zbytečným časovým prodlevám. 

4.8.7.1 Zahájení DC  

Je vstupní branou do celého programu. Účastníci se vzájemně představují, moderátorka 

rekapituluje účel celého projektu. Vyzívá učitelky k přirozenosti a uvolněnosti, k 

 nepředstíranému počínání, protože jedině tak získají pro sebe objektivní informace. 

Společně pak prochází organizační záležitosti - časový harmonogram, prostory pro 
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konání modelových situací, prostory pro vypracování testů a prostory pro občerstvení. 

Na závěr je účastníkům popřáno mnoho úspěchu a hlavně mnoho nových zážitků. 

Harmonogram DC je připraven ve dvou verzích v počtu pro všechny zúčastněné. 

Základní verzi (bez udání názvu modelových situací) dostávají učitelky, rozšířenou 

verzi hodnotitelé- viz příloha A 

4.8.7.2 Individuální modelové situace 

I. Prezentace  

 Název modelové situace: Prezentace sebe a školy 

  Charakteristika: Modelová situace přináší informace jednak o účastníkovi a jednak 

o možnosti výběru „mluvčího školy“ při styku s veřejností. Individuální vystupování 

pedagogů v interpersonálních vztazích, uvnitř školy i vně při styku s rodiči a ostatní 

veřejností, se významně podílí na utváření osobního i organizačního image. 

Modelová situace zachycuje personální kapacitu pedagogického sboru v této oblasti.  

 Zadání: Podle čtyř bodů prezentujte školu a sebe v ní. Na prezentaci máte 3 minuty, 

na přípravu máte nyní 9 minut. 

 Co přináší škola zákazníkům (rodičům a dětem) 

 Co přináším škole a zákazníkům (rodičům a dětem) 

 Co naší škole schází k excelenci 

 Má nejlepší zkušenost, kterou chci druhým předat 

Při prezentaci se soustřeďte nejen na obsah, nezapomeňte na svůj verbální projev. 

Vaše prezentace bude trvat 3 minuty. 

 Materiální zajištění účastníka: Blok a psací potřeby 

 Materiální zajištění hodnotitelů: Záznamové archy, video kamera 

 Časová náročnost: 15 minut 

Zdroj: František Hroník 

 

 

 Hodnocené kompetence: komunikační, zvládání zátěže a stresu, osobnostní, 

sociální, kognitivní  

 Sledované hlavní dovednosti: prezentační 

 zvládání stresu 
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 mluvnické dovednosti (vyjadřovací schopnosti, plynulost projevu, hlasitost a 

tempo řeči) 

 neverbální projev (mimika a výraz ve tváři, postoj, interpersonální působení 

– projev osobnosti)  

 obsahová stránka projevu (navázání kontaktu, schopnost zaujmout- nápad, 

věrohodnost, systematičnost a úplnost poskytnutých informací, obsahová 

zaměřenost, loajálnost,…) 

 celkový dojem (vypořádání se se situací) 

 nápady/ návrhy: přístup novým věcem, hodnocení z pohledu učitelek 

 styl myšlení - procesní, objektové, analytické, systematické apod. 

 loajalita vůči škole 

 

Závěry z pozorování: 

Učitelka 1 

Popis projevu: 

Mluvnický projev není příliš dynamický, spíše tišší s tendencí monotónnosti. Disponuje 

průměrnými vyjadřovacími schopnostmi s občasným užitím nespisovných výrazů, místy 

se opakuje. 

Obsahová zaměřenost -vyzdvižení kladu rodinného charakteru školy, propojení práce 

s osobními hodnotami, své hodnoty spatřuje v komunikaci s rodiči, přispění funkčnosti 

pracovního týmu – komunikace s kolegyněmi, stmelení kolektivu – pohoda, snaha 

přinést nové nápady. Prezentaci zahajuje úvodem, z projevu je patrná znalost metod 

a procesů užívaných v oboru. Obsah projevu má průměrný „nápad“, nepřesahuje zadání. 

Podané informace jsou věrohodné, ale občas postrádají systematičnost či se opakují. Při 

projevu je patrná nervozita, celkový dojem průměrný. 

Sumarizace a doporučení: 

Vystupování před publikem není situací, ve které se účastník cítí být jistým.  

V podobných situacích doporučujeme práci s hlasem – melodičnost, síla hlasu, odmlky, 

volba slov a způsob vyjadřování. Dobrou přípravu samotného obsahu prezentace – 

logická posloupnost a zajímavost informací. Trénink neverbálního vystupování – postoj, 

výraz ve tváři, práce s nervozitou. 

Návaznost na obsah prezentace: 
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Zamyslet se nad existencí školy - co pro mne znamená, co znamenám já pro ni a jaké je 

zde mé místo. Co můžu udělat já pro školu a co ona může udělat pro mne. 

Učitelka 2 

Popis projevu: 

Mluvnický projev provázen příjemně položeným hlasem s adekvátní silou a dobrým 

tempem řeči. Účastník disponuje dobrými vyjadřovacími schopnostmi, nespisovné 

výrazy se vyskytují pouze zcela ojediněle. Plynulost projevu se občas zadrhává 

v souvislosti s hledáním myšlenek. Projev je bohužel ze značné části čten z přípravného 

papíru. 

Obsahová zaměřenost – rodinné prostředí školy, příjemné prostředí, empatie, laskavost 

k dětem, komunikace s rodiči; nápad: více prezentace na veřejnosti, akce s rodiči- 

orientační závod, celkové zviditelnění. Prezentace ihned přechází k zodpovězení 

samotných bodů ze zadání, postrádá úvod. Obsah prezentace má nápad a působí 

věrohodně, účastník se snaží zamýšlet nad posunem školy v jejím rozvoji. Projev se 

často odvolává na „normy“ a na to, co normy vyžadují – soulad poskytované péče 

a vzdělávání dětí. Informace jsou podávány systematicky. Při projevu je patrná lehká 

nervozita, avšak celkový projev je sebejistý. 

Sumarizace a doporučení: 

Prezentace účastníkovi nečinila výrazné problémy, projev působil příjemně, obsahoval 

zajímavé informace s dostatkem vyjádření lásky k dětem. Lze využít příležitosti 

prezentace před rodiči, kolegy, vedoucím za předpokladu předchozího nastudování 

prezentovaného obsahu. Vyvarovat se přílišného čtení  poznámek a případných prodlev. 

Celkový dojem z projevu byl chvalitebný.  

Návaznost na obsah prezentace: 

Já jako člověk a pracovníka – co mohu nabídnout nejen směrem k dětem. Co můžu 

udělat já pro školu a co ona může udělat pro mne. Proč si účastník myslí, že škola 

poskytuje rozšířený pobyt venku? Zamyslet se nad formami prezentace školy na 

veřejnosti. 

Učitelka 3 

Popis projevu: 
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Mluvnický projev je provázen plynulým tempem řeči a adekvátní sílou hlasu. Řečník se 

vyjadřuje spisovně, v plynulosti projevu se nezadrhává, použité výrazy neopakuje. 

Projev je příjemný na poslech, pouze s lehkou tendencí monotónnosti. 

Obsahová zaměřenost – Praxe – zkušenosti, klidné jednání, spokojenost, jistota, 

předškolní vzdělávání, seznamování dětí s místem kde žijí, příjemné prostředí, radost, 

prožitky, finanční prostředky důležité, ale až na druhém místě, prvotní je kolektiv – 

příjemné vztahy – odraz na dětech. Prezentace přechází hned k samotnému obsahu, není 

úvod. Obsahová zaměřenost má svou hloubku i šířku, informace, které jsou 

interpretovány, jsou podávány ve své úplnosti a pro posluchače jsou poutavé. Projev má 

svou logickou posloupnost. Má originální pojetí, nechybí mu fantazie. Řečník v rámci 

projevu sděluje zajímavé a pro svůj obor důležité informace, cílené především 

k povznesení pojmů jako je spokojenost, vztahy, příjemné prostředí. Všechny tyto 

atributy jsou prezentovány jako důležité pilíře ke spokojenému osobnímu, tak 

profesnímu životu a vzájemná závislost obou těchto životů. Neverbální projev řečníka je 

sebejistý, bez známek nervozity. Pouze občas zaznamenáváme slabé znaky familiárnosti 

během projevu. Celkový dojem z projevu je výborný. 

Sumarizace a doporučení: 

Prezentace účastníkovi nečinila žádné problémy, projev působil příjemně, obsahoval 

všechny důležité a především zajímavé informace zacílené ke všem klíčovým 

skupinám. Neverbální projev řečníka byl sebejistý, tempo a síla hlasu zcela adekvátní 

k situaci. Účastník je vhodný pro realizaci podobných situací v praxi – pro prezentace 

rodičům, kolegům, vedoucím, nadřízeným institucím či veřejnosti.  

Návaznost na obsah prezentace: 

Promyslet rozvoj/odlišnost  školy- na základě nabytých zkušeností. 

Učitelka 4 

Popis projevu: 

Mluvnický projev je provázen příjemně položeným hlasem s adekvátní silou a dobrým 

tempem řeči. Účastník disponuje dobrými vyjadřovacími schopnostmi. Projev je 

plynulý, velice příjemný na poslech. 

Obsahová zaměřenost – spolupodílení se na plánu školy a projektech, děti, celodenní 

program, rozvoj osobnostních schopností, učení se od druhých, „na nic si nehrát“; 
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nápad: kurz jógy, fléten, spolupráce s pečovatelským domem, vtáhnutí rodičů formou 

spolupráce. 

Prezentace je zahájena úvodem včetně představení řečníka a jeho úlohy v MŠ. Projev 

má originální pojetí, nechybí mu fantazie. Řečník v rámci projevu sděluje zajímavé 

a pro svůj obor důležité informace, cílené jak směrem k dětem, rodičům i učitelskému 

sboru. Informace jsou podávány zcela systematicky. Neverbální projev řečníka je 

sympatický, nepostrádá oční kontakt s posluchači a probíhá bez patrné nervozity. 

Celkový dojem z projevu je výborný. 

Sumarizace a doporučení: 

Prezentace účastníkovi nečinila žádné problémy, projev působil velmi příjemně, 

obsahoval všechny důležité a především zajímavé informace zacílené ke všem klíčovým 

skupinám. Neverbální projev řečníka byl velmi přirozený, tempo a síla hlasu zcela 

adekvátní k situaci. Účastník je vhodný pro realizaci podobných situací v praxi – pro 

prezentaci rodičům, kolegům, vedoucím, nadřízeným institucím či veřejnosti.  

Návaznost na obsah prezentace: 

 Co můžu udělat já pro školu a co ona může udělat pro mne? 

Učitelka 5 

Popis projevu: 

Mluvnický projev je v poklidném, chvílemi až příliš pomalém tempu s tendencí 

k monotónnosti. Plynulost projevu se občas zadrhává v souvislosti. Účastník se 

vyjadřuje spisovně, používané výrazy se však občas opakují. 

Obsahová zaměřenost – Praxe, důraz na metody- jejich obměny, zkušenosti, vztahy 

s týmem, s rodiči, s dětmi, estetická úprava školy, rodinné prostředí, zahrada, naplnění 

potřeb. 

Prezentace přechází hned k samotnému obsahu- zodpovězení dotazovaných bodů, není 

úvod. Účastník sděluje očekávané informace týkající se základních atributů směrem 

k pracovnímu týmu, rodičům, dětem a veřejnosti. Prezentace celkově postrádá 

progresivní náboj a zaujetí prezentovaného pro věc.  Celkový dojem z projevu je spíše 

horší. 

Sumarizace a doporučení: 
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Projev účastníky nemalým podílem ovlivňuje nervozita z neznámé situace. 

Prezentovaný si v dané situaci není příliš jistým. V průběhu projevu se však dotýká 

všech důležitých informací s praxí a daným oborem souvisejících, rovněž zodpovídá 

všechny dotazované body. Pokud by se účastník měl s podobnou situací setkat v praxi, 

je nutné chystané prezentaci udělit náležitou přípravu, která rovněž částečně odbourá 

stres ze situace vyplývající. Rovněž je vhodné věnovat se práci s hlasem, jeho dynamice 

a gradaci v požadovaných situacích v souvislosti se sdělovaným obsahem. Celkový 

dojem je průměrný. 

Návaznost na obsah prezentace: 

Ojedinělé aktivity pro děti – promyslet jaké? 

 

Výstup: Pro prezentaci školy a mluvčí školy je jednoznačně doporučena učitelka 3 a 4. 

Projev ve všech kritériích odrážel vyzrálost a vysokou profesionalitu. 

 

II. Zkouška tvůrčích a improvizačních schopností 

 Název modelové situace: Prezentace radosti a nadšení 

 Charakteristika: Modelová situace přináší pohled na základní schopnost 

předškolního pedagoga a to získání pozornosti dětí. Nejde jen o prezenční 

dovednosti pedagoga, ale zejména o jeho entuziasmus, schopnost „být v roli“.  

 Zadání: Co nejnakažlivějším způsobem vyjádřete dětem z čeho vy sama máte 

největší radost a co vás přivádí k nadšení. Hodnotitelé jsou v roli dětí. Nejste nijak 

tematicky omezena. Máte 6 minut času včetně přípravy.  

 Materiální zajištění účastníka: Blok a psací potřeby 

 Materiální zajištění hodnotitelů: Záznamové archy, video kamera 

 Časová náročnost: 8 minut 

Zdroj: František Hroník 

 

 

 Hodnocené kompetence: pedagogické, komunikační, sociální, 

 Sledované dovednosti: kreativita nápadu, způsob vyjádření 

 entuziasmus pedagoga - schopnost zaujmout, vytvoření atmosféry, naladění 

dětí, zvnitřnění s rolí 
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 mluvnické dovednosti (vyjadřovací schopnosti, plynulost projevu, hlasitost 

a tempo řeči, srozumitelnost vzhledem k posluchačům) 

 neverbální projev (mimika a výraz ve tváři, gesta vzhledem k posluchačům)  

 obsahová stránka projevu (nápad – zpracování zadání, kreativita vyjádření, 

angažovanost, fantazie, improvizace, dějovost)  

 celkový dojem (vypořádání se situací) 

 

Závěry z pozorování:  

Učitelka 1 

Popis projevu: 

Mluvnický projev je srozumitelný, vyjádření jsou volena správně vzhledem k cílové 

skupině posluchačů. Tempo řeči lehce postrádá dynamiku. 

Obsahová zaměřenost - dopis od kamarádky 

Charakteristika průběhu – interpretovaný děj má logickou posloupnost, obsahuje nápad, 

postrádá však gradaci a samotné vyvrcholení příběhu. Gesta a mimika jsou přítomna 

a správně volena směrem k dětem, nechybí oční kontakt. Atmosféra je příjemná, bez 

patrné nervozity během projevu. Učitelka je zvnitřněna s rolí. 

Sumarizace a doporučení: 

Celkový dojem chvalitebný. Vystupování před dětským publikem je účastníkovi 

v porovnání s první modelovou situací bližší. Upozorňuji pouze na nutnost volit 

a pracovat s tématem tak, aby u dětí setrvala pozornost. Improvizace není silnou 

stránkou, na vzdělávací činnosti s dětmi je třeba se připravit.  

Učitelka 2 

Popis projevu: 

Mluvnický projev je adekvátní směrem k cílové skupině. Má dynamiku, občas se 

objevuje nespisovné vyjadřování. 

Obsahová zaměřenost – sníh, koulování 

Charakteristika průběhu - interpretovaný děj má kreativní nápad, který byl zvolen po 

nepříliš dlouhém váhání. Projev obsahuje nadšení, má prvky fantazie. Účastník je 

angažovaný a zvnitřněný s danou rolí. Atmosféra projevu je příjemně až nadšeně 

laděná. 



60 
 

Sumarizace a doporučení 

Celkový dojem výborný. Interpretace dětskému publiku účastníkovi je bližší 

v porovnání s předchozí modelovou situací. Účastník je schopen nastolit hravou 

atmosféru a udržet dětskou pozornost. Modelová situace byla splněna dle zadání.  

Učitelka 3 

Popis projevu: 

Mluvnický projev: Spisovný, velmi dobře charakterizující situaci a atmosféru – barvitý 

popis, srozumitelný v přiměřené hlasitosti a tempu, výstižná modulace hlasu, mimika 

a gesta vystupňují dějovost 

Obsahová zaměřenost – Pepíček – krmení na přehradě, potkánci, tramvaj. 

Charakteristika průběhu - učitelka dětem vypráví o zážitku prožitém s Pepíčkem. Příběh 

je od samotného počátku poutavý a postupně nabírá na gradaci až k samotnému 

vyvrcholení sdíleného zážitku. Vypravěč vtahuje posluchače do děje, kteří napjatě 

očekávají jeho pokračování. V příběhu jsou použity velice originální situace, se kterými 

se děti mohou lehce identifikovat a které rozvíjejí jejich představivost. Celá situace je 

vyjádřena v duchu nadšení a radosti tak, že je blízká jak dospělému posluchači, tak 

potencionálním dětským posluchačům. 

Sumarizace a doporučení: 

Celkový dojem výborný. Účastník plně vystihl cíl úkolu. Velice dobře zvolil samotný 

motiv projevu, který vzhledem k potenciálnímu dětskému obecenstvu nebyl nijak 

složitý, avšak zcela správně pojatý tak, aby se s ním posluchači mohli ztotožnit. 

Účastník správně pracoval s dynamikou hlasu a postupným vyvrcholením sdělovaného 

příběhu. Efektivně použil napětí, čímž dokázal plně udržet pozornost posluchačů, 

vtáhnout je do děje. Sdílená radost byla vnitřně angažovaná a zcela věrohodná. 

Učitelka 4 

Popis projevu: 

Mluvnický projev – spisovný, srozumitelný, místy příliš rychlý, chyběla výraznější 

modulace hlasu, dynamika, přesvědčivost, mimika a gesta bez nápadu! 

Obsahová zaměřenost – zpěv a hra na klavír.  

Charakteristika průběhu - Děti jsou sezvány k pianu, mají za úkol uhodnout název hrané 

písně, po té jsou vyzvání k pohybové hře, posléze se vracejí k pianu k závěrečnému 



61 
 

společnému zpívání. V průběhu předváděné scénky panovala pozitivní nálada, avšak 

učitelka vystupovala bez motivace, pouze  sdělila  „dnes mám dobrou náladu, tak si 

půjdeme zazpívat,….Při tom její výraz nebyl věrohodný, modulace hlasu, gesta, mimika 

nepodtrhovala obsah slov – učitelka nebyla zvnitřněna s rolí. Chyběl samotný motiv, na 

základě kterého měl účastník vyjádřit svou radost a nadšení. Účastník nesplnil zadání 

úkolu. 

Sumarizace a doporučení: 

Celkový dojem je podprůměrný. Při plánování vzdělávací práce s dětmi promyšleně 

plánovat motivaci, improvizace není silnou stránkou. Vyhledávat příběhy a děje 

k zaujetí dětí. Vstupovat více do role v příbězích a dějích, výrazněji pracovat s hlasem, 

mimikou a gesty.  

Učitelka 5 

Popis projevu: 

Mluvnický projev -  spisovný, ale strohý, postrádá modulaci hlasu, naladění dětí; při 

pantomimě vhodná srozumitelná gesta,    

Obsahová zaměřenost – zpěv a tanec 

Charakteristika průběhu - účastník uvádí scénku zahrnující zpěv a tanec doprovázený 

pohybem demonstrujícím obsah písně. Děti chodí v kroužku, zpívají známý text písně 

a v určitých momentech pohybem předvádějí, co se právě v ději písně odehrává. 

Účastník plně nevystihl zadání úkolu. V průběhu předváděné scénky panovala pozitivní 

nálada, avšak chyběl samotný motiv, na základě kterého měl účastník vyjádřit svou 

radost a nadšení, kterým mělo být publikum (děti) nakaženo. V projevu a obsahu chyběl 

dynamizující nápad.  Projevují se prvky „vyhořelé učitelky“ Pokyny dětem jsou 

podávány z pozice autority, nikoli z pozice motivačního zvnitřnění dětí. Účastník 

nesplnil zadání úkolu. 

Sumarizace a doporučení:  

Celkový dojem je spíše podprůměrný. Při plánování vzdělávací práce s dětmi postavit 

motivaci tak, „aby děti sami chtěly“, hledat nové nápady, náměty, způsoby zaujetí dětí 

pro věc. Oprostit se od převládajícího autoritativního přístupu k dětem. 
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Výstup: Pedagogickými způsobilostmi (v oblasti entuziasmu) je výborně vybavena 

učitelka 3, učitelka 2 a také učitelka 1;  Vystoupení učitelky 4 a učitelky 5 vypovídá 

o průměrné až podprůměrné úrovni vybavenosti sledovaných dovedností. Avšak 

u učitelky 4 je patrná snaha o „naladění se na dětskou mentalitu“, v projevu je výzva 

směrem k dětem o proti učitelce 5, kde pokyn k dětskému posluchači je sdělen jako 

příkaz z pozice autority pedagoga a z projevu je patrné, že je považován za standardní 

a přirozený.  

 

4.8.7.3 Skupinové modelové situace 

I. Modelová situace – (zaměření na výkonové, kognitivní i interpersonální 

charakteristiky a reakcí na stress )  

 Název modelové situace: Rytíři kulatého stolu viz příloha B 

 Předmět hodnocení: Výkonové schopnosti (stupeň splnění zadaného úkolu); 

procesní myšlení – vymyslet návrh řešení, popřípadě konkrétní postup; komunikační 

dovednosti, týmová spolupráce, autorita osobnosti, schopnost řešení konfliktních 

situací; odolnost vůči stresu, 

 Charakteristika: Jde o velice komplexní modelovou situaci, která podává široký 

pohled na jednotlivce a jeho roli v rámci skupiny, ale i na skupinu jako celek. 

Realizace této modelové situace je velice náročná pro její účastníky i pro 

hodnotitele. Pět učitelek je optimálním počtem pro tento úkol. Pro možnost 

opětovného zhlédnutí celé modelové situace je vhodné pořídit její videozáznam. 

Účastníci mají za úkol na flipchartový papír nakreslit mapu panství. Jednotlivé 

informace, podle kterých lze celé panství vyobrazit jsou rozděleny do pěti ústřižků. 

Každý ze členů skupiny pak dostane jeden z těchto ústřižků. Informace z něj však 

nesmí nikomu ze svých kolegů ukázat, smí je pouze přečíst či přepsat. Každý 

z účastníků postupně sděluje jednotlivé informace ostatním, na základě toho dochází 

k postupné tvorbě mapy panství. V průběhu však často dochází k pocitům nesnází, 

stresu z časového omezení i konfliktním situacím s kolegy. 

 Zadání: Každý z vás nyní obdrží ústřižek s informacemi. Tento ústřižek nesmíte 

nikomu z kolegyň ukázat. Informace z něj můžete přečíst, přepsat, či interpretovat 

jakýmkoliv jiným způsobem. Vašim úkolem je nakreslit mapu panství. 



63 
 

 Materiální zajištění hodnocených: bloky, psací potřeby, fixy, 1x velký flipchartový 

papír, ústřižky se zadáním 

 Materiální zajištění hodnotitelů: Záznamové archy, videokamera 

 Časová náročnost: 50 minut   

Zdroj: společnost NTI – consulting, s.r.o. 

 

 Hodnocené kompetence: kognitivní, zvládání zátěže a stresu, sociální, komunikační  

 Sledované hlavní dovednosti:  

 výkonové 

 procesní (myšlení) 

  interpersonální  

 zvládání zátěže 

 

Závěry z pozorování: 

Učitelka 1 

Popis projevu 

Účastník se neostýchá pro přečtení informací dotázat na výklad objektu ze zadání pro 

jeho správné pochopení. V průběhu celé modelové situace se snaží práci týmu částečně 

vést a monitorovat. Hledá komplexní informace a vyzývá k systematické práci 

s informace celého týmu. Apeluje na zamezení chyb unáhleným řešením. 

Sumarizace a doporučení: 

Účastník má týmového ducha, je schopen akceptovat primárně plnění zájmu týmu před 

svými, popřípadě hledá možnosti, jak pomocí plnění svých individuálních cílů dojít 

k naplnění cíle celého týmu. V rámci týmové role účastník ve skupinové modelové 

situaci plnil roli moderátora týmu, snažil se pracovat s informacemi a zvažovat 

možnosti řešení. Pro podobné situace v praxi bude přínosem na počátku určit cíl celého 

snažení, rozvrhnout si dílčí úkoly a strategii jejich plnění - zanalyzovat výchozí situaci 

a určit strategii a cestu k naplnění cíle.  Nebát se na sebe vzít odpovědnost za celkové 

řízení týmu v průběhu plnění úkolu, motivovat ho a monitorovat všechny členy a jejich 

podílení se na společné práci a na systematickém plnění dílčích úkolů. 
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Učitelka 2 

Popis projevu 

Při skupinové modelové situaci se účastník uplatňuje snahou o systematický postup 

a prací s informacemi všech členů v týmu. Nejprve přemýšlí nad souvislostí získaných 

informací a až posléze přináší možná řešení. Své domněnky nepodsouvá a je otevřen 

názoru druhých. Přispívá k dobré atmosféře v týmu, působí klidným a jistým dojmem. 

Sumarizace a doporučení: 

Při podobných situacích v praxi se velmi dobře může pro tým uplatnit jako člověk 

určující strategii plnění skupinového úkolu. Je schopen systematicky pracovat 

s dostupnými informacemi, dávat si dohromady souvislosti.  Cílem bude snažit se 

analyzovat celý úkol, stanovit jeho dílčí úkoly a cesty k jejich plnění, rovněž jako 

přidělit jejich plnění jednotlivým členům týmu. V průběhu celého plnění je nutné 

mapovat celkový vývoj a zdary i případné nezdary či upravit „strategii“ je-li to nutné.  

Učitelka 3 

Popis projevu: 

Při skupinové modelové situaci účastník individuálně pracuje s pro něj dostupnými 

informacemi. Je spíše pasivním pozorovatelem, reaguje ve chvílích, kdy ostatní členové 

z týmu interpretují informaci, která se týká či souvisí s informací, kterou obdržel sám 

uchazeč. Případně samovolně sděluje týmu své informace a co on sám potřebuje do 

mapy dát. 

Sumarizace a doporučení: 

V průběhu modelové situace se účastník na venek projevoval spíše pasivně, aktivně se 

však účastnil skupinových rozhodnutí týkajících se umístnění vlastních objektů do 

mapy. Interpretací svých informací projevoval důrazně své vlastní potřeby. Při řešení 

společných úkolů je nutné se zaměřit na samotné zadání a na přesné vytyčení 

a pochopení cíle, kterého má být dosaženo. Je vhodné najít soulad mezi splněním 

vlastních potřeb a individuálních úkolů s úkolem společným. Pokud je týmový úkol již 

správně rozdělen do menších individuálních úkolů, tak ty chápat jako vodítko a postup 

k dosažení společného cíle. Je nutné rovněž reagovat na podněty kolegyň a v možnosti 

společné výpomoci a spolupráce hledat nástroje pro efektivní fungování jedince, ale 

i celé skupiny.  
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Učitelka 4 

Popis projevu 

Při skupinové modelové situaci se účastník snaží shrnovat dostupné a interpretované 

informace. Aktivně se podílí na řešení, po uvážení přednáší své návrhy a vznáší možná 

řešení. Je-li navrhovaný postup nevyvracen, zakresluje ho do tvořené mapy. Účastník se 

projevuje dostačující aktivitou, pracuje v harmonii celého týmu. Své domněnky 

nepodsouvá a je otevřen názoru druhých. Přispívá k dobré atmosféře v týmu, působí 

klidným a jistým dojmem. 

Sumarizace a doporučení: 

Při podobných situacích v praxi se velmi dobře může pro tým uplatnit jako člověk 

určující strategii plnění skupinového úkolu. Je schopen systematicky pracovat 

s dostupnými informacemi, dávat si dohromady souvislosti. Cílem bude snažit se 

analyzovat celý úkol, stanovit jeho dílčí úkoly a cesty k jejich plnění, rovněž jako 

přidělit jejich plnění jednotlivým členům týmu. V průběhu celého plnění je nutné 

mapovat celkový vývoj a zdary i případné nezdary či upravit „strategii“ je-li to nutné.  

Učitelka 5 

Popis projevu: 

Při skupinové modelové situaci se účastník bez dlouhého váhání chopí prvního nákresu. 

Kolektivem usměrněn akčnost přechází v naslouchání informací od kolegyň 

a neinterpretovanému zvažování možných řešení. Nenavrhuje žádný strategický postup, 

spíš monitoruje celkové dění. Vystupuje jako rádkyně v detailech, které kontroluje, aby 

nenastala chyba. Detaily se snaží dotáhnout do konce. Aktivní méně časté vstupy 

„okoření“ vhodnými vtípky, je aktérem legrace, kterou kolektiv velmi dobře přijímá 

(bez snižování vážnosti situace).    

Sumarizace a doporučení: 

Při podobných situacích v praxi je třeba před zahájením vlastní realizace zvážit možná 

strategická řešení situací jako celku a seznámit s ním kolektiv. Ve snaze vypořádat se 

s úkolem co nejrychleji, nelze promyšlení strategie řešení uspěchat. Cílem bude snažit 

se analyzovat celý úkol, stanovit jeho dílčí úkoly a cesty k jejich plnění. Přenášet do 

kolektivu osobní schopnost účastníka – smysl pro dotažení jednotlivostí ke kvalitě 

a dokonalosti a šíření dobré nálady.  
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Výstup: Tým podal průměrný výkon. V kolektivu dominuje velmi příjemné, pohodové 

klima, bez známek nervozity „(učitelky jsou na sebe hodné“). Všichni dělají všechno, 

vzájemně si pomáhají, ale bez strategie, řízení. Individuální vstupy jsou v první 

polovině skupinové modelové situace spontánní a nahodilé, až v třetí čtvrtině se 

objevuje snaha o systémové řešení. 

 

II. Modelová situace – (zaměření na interpersonální charakteristiky) 

 

 Název modelové situace: Týmové role 

 Předmět hodnocení: Sebe pojímání v týmové práci 

 Charakteristika: Modelová situace přináší pohled na sebe pojímání učitelky 

v pedagogickém sboru. Ukazuje, z osobního pohledu učitelky, kterými kvalitami 

nejvíce přispívá k týmové práci, s jakými rolemi je nejvíce ztotožněna, jaké místo 

v pedagogickém sboru zaujímá ona a jaké místo zaujímá ředitelka. 

 Zadání: Zde na zemi jsou vyznačeny body MOC, VÝKON, NÁPADY, VZTAHY 

a dalších 5 bodů na půl cesty mezi 4 slovy. Celkově je tedy zde 9 bodů. MOC 

představuje schopnost řídit, vést, organizovat, kontrolovat druhé, vytvářet podmínky 

pro činnost druhých. VÝKON představuje iniciativu, zaměření na realizaci, dotažení 

věcí do konce, strhnutí druhých svou aktivitou. NÁPADY představují soustředění se 

na tvořivou či inovativní činnost, podněty, které inspirují, podněcují druhé. 

VZTAHY představují soustředění se na proces, budování vztahů, které jsou 

nezbytné pro efektivní činnost. Body na půl cesty představují kompromis mezi 

pojmenovanými body. Každý z 9 bodů může být obsazen nanejvýše dvěma z vás, 

podle toho, která pozice vám nejvíce vyhovuje při práci s druhými lidmi. Teď 

zaujměte svá místa. Po splnění instrukce následuje interview: 

 Proč jste si vybral tento svůj bod? 

 Nyní můžete zaujmout některý z 9 bodů bez jakéhokoli omezení, tedy na 

každém bodu vás může být libovolný počet 

 Proč jste zůstal na daném bodu, resp. proč jste zaujal nový bod? 

 Ve kterém bodě se podle Vás nachází ředitelka školy? 

 Materiální zajištění:  Nákres na podlaze viz obr. 

 Časová náročnost: 30 min. 

Zdroj: František Hroník 
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Obr.4 

 

 Hodnocené kompetence: osobnostní, komunikační  

 Sledované hlavní dovednosti: sebereflexe 

Závěry z pozorování: viz obr.5 

Učitelky bez váhání zaujaly svá místa v týmu. Navíc, (bez řízeného zadání) se 

ztotožnily i s postavením svých kolegyň. Týmové role zrcadlí zkušenost z předchozí 

skupinové modelové situace (Rytíři kulatého stolu) a to, zaměření týmu na vztahy. 

Pozoruhodné je, že Učitelka 3, která se snažila, byť v osobním zájmu, prorazit více 

k cíli, se i v týmových rolích zařadila jako jediná blíže k VÝKONU.  

Obr.5 

 

TÝMOVÉ ROLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
VZTAHY 

NÁPADYVÝKON 

MOC 

 

 

 

 

 

           ředitelka 

      

  

 

 

 

 

 

                   UČITELKA 3     UČITELKA 1                    UČITELKA 4 

DOTDDDDDDDDDD 

                          UČITELKA 2              UČITELKA 5          

 

VZTAHY 

NÁPADYVÝKON 

ředitelka 

ředitelka 

MOC 

DOTAHUJI VĚCI, KTERÉ DRUHÝ 

VYMYSLÍ, DO KONCE ,NECHCI 

MOC, VÍM, ŽE JE NA ÚKOR 

RODINNÉHO ŽIVOTA. DŮLEŽITÉ 

JSOU I VZTAHY NA PRACOVIŠTI 

KDYŽ TO NĚKDO VYMYSLÍ, RÁDA TO 

UDĚLÁM, MUSÍ NĚKDO VYMYSLET, JAK 

NA TO 

S CHARAKTERISTIKOU VZTAHY 

NEJVÍC SPLÝVÁM, NEMÁM 

NÁPAD, NÁPADY“OBŠLEHNU“ 

TYTO OBLASTI MĚ NEJVÍCE 

OSLOVUJÍ, NÁPADY OBČAS MÍVÁM, 

NA VZTAZÍCH MI HODNĚ ZÁLEŽÍ 

U MNE SE PROPUJUJÍ 

VZTAHY S NÁPADY 



68 
 

Výstup: Všechny učitelky dosahují vysoké úrovně sebereflexe. Týmové vystupování je 

zaměřeno na vztahy. Je třeba současně posilovat orientaci i na výkon. 

 

4.8.7.4 Psychodiagnostické testy 

Test I 

 Název psychodiagnostického testu: Dotazník kariérových kotev viz příloha C 

 Předmět hodnocení: Tzv. kariérová kotva vycházející z vnímání vlastního talentu, 

motivů a hodnotového systému hodnoceného. 

 Charakteristika: El H. Schein zjistil, že každý zaměstnanec si vytváří své 

profesionální pojetí pracovního místa (jeho rozvíjení, stabilizace, usměrňování), 

které vychází ze třech základních oblastí. Z představy o vlastním talentu  

a schopnostech (vychází z dosavadní zkušenosti). Z představy o vlastních motivech 

a potřebách, které jsou hnacím motorem našeho snažení (vychází ze sebepoznání 

a četnosti zpětných vazeb). Z představy o vlastním systému hodnot a postojů 

(vychází ze srovnání sebe, norem zaměstnavatele a vykonávanou prací). Celkem 

rozlišujeme pět kariérových kotev. Kotvu technicko- funkčních kompetencí, 

manažerských kompetencí, kotvu jistoty, kreativity, autonomie a nezávislosti. 

 Materiální zajištění hodnocených: Předtištěný list, psací potřeby 

 Materiální zajištění hodnotitelů: Podklady pro správné vyhodnocení dotazníku 

 Časová náročnost: 25 minut 

Zdroj: společnost NTI – consulting, s.r.o. 

  

Test II 

 Název psychodiagnostického testu: Belbinův test týmových rolí viz příloha D 

 Předmět hodnocení: Určuje, které role jsou v týmu zastoupeny, v jakém poměru  

a kterou konkrétní osobou. 

 Charakteristika: Prostřednictvím testu provádíme individuální diagnostiku 

jednotlivých členů týmu mapující zastoupení funkcí, které předurčují efektivní 

životaschopnost každého týmu. Diagnostika vychází z dlouholetých studií  

a výzkumů manažerů a manažerských týmů z celého světa Dr. Meredithem 
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Belbinem. Dr. Meredith Belbin na základě získaných poznatků stanovil devět 

základních rolí, které by měly být v týmu zastoupeny. Počet rolí se však nemusí 

být roven počtu členů v týmu. Dle velikosti každého týmu, zastupuje jednotlivý 

člen i příslušný počet rolí. 

 Materiální zajištění hodnocených: Zadání testu, test s předtištěnými otázkami  

a tabulkami pro odpověď  

 Materiální zajištění hodnotitelů: Postupu vyhodnocení testu, PC pro zpracování 

výsledků 

 Časová náročnost: 40 minut 

Zdroj: společnost NTI – consulting, s.r.o. 

 

4.8.7.5 Ukončení 

Je velice nutné dodržet. Prostřednictvím něho je vhodně  vyjádřeno poděkování všem 

účastníkům.. Současně využíváme možnosti získání okamžité zpětné vazby. Vidíme tak, 

bezprostřední reakce jednotlivých účastníků, které předurčují, zda bude jeho 

předpokládaná příští realizace přijímána kladně či nikoliv.  S  časovým odstupem tří 

dnů od samotné realizace jsem absolventy a zadavatle (ředitelství školy) požádala 

o vyplnění hodnotícího dotazníku na celé DC. Dotazník byl krátký, zaměřený na 

hodnocení organizace a podmínek proběhlého DC. 

4.8.8 Interpretace jednotlivých výstupů  

Výstupy jsou zpracovány do textového dokumentu ve formě souhrnných tabulek, grafů 

a příslušných slovních vyjádření. Text reflektuje výstupy z jednotlivých modelových 

situací. Součástí zprávy je vyhodnocená psychodiagnostika. 

Textový dokument je učitelce předán osobně. Po té, v předem domluveném termínu 

osobní chůzky, vedení školy s učitelkou o projektu pohovoří, procházejí zaznamenané 

údaje, objasňují nesrovnalosti, ale také sdělují osobní pocity z celé akce.  

Nosná konstrukce rozhovoru: 

Obr.6 

 

Jednotlivé 
výsledky 

Silné a slabé 
stránky 

Směr a oblasti 
rozvoje Formy rozvoje 

Osobní 
rozvojový plán 
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a) Zaměření na silné a slabé stránky: V rámci již zmíněného textového dokumentu jsou 

v závislosti na interpretovaných výstupech z jednotlivých modelových situací 

formulovány silné a slabé stránky absolventky. V tomto momentě dochází ke 

konfrontaci názorů konkrétní pedagožky na své silné a slabé stránky s výsledky 

hodnocení. 

b) Určení směrů a oblastí dalšího rozvoje: V návaznosti na předešlé dva kroky je 

formulován další postup. Pedagogickému sboru před samotným zahájením 

development centre bylo objasněno, za jakým účelem je metoda aplikována. Po 

ukončení stěžejní části přirozeně zavládne atmosféra, „že úkol je splněn“, jsme 

v cíli. Skutečnost je však obrácená. Stojíme na startu. Projekt je “hýbatelem” 

kontinuálního procesu rozvoje školy. Pedagog má v tomto procesu svou jasně 

definovanou cestu.  Výsledky nám tedy ukazují, kam tyto cesty budou směřovat. 

c) Stanovení forem rozvoje: Ředitelka a hodnotitel v průběhu setkání s učitelkou 

diskutují o možných formách, jak rozvoj jeho konkrétní osobnosti realizovat. 

Učitelka je seznámena s různými nápady od sebe poučení z vlastních chyb 

(videozáznamy), přes stínování neboli shadowing, cílené praktické vypracovávání 

úkolů až po studium literatury či absolvování výcvikových seminářů apod. Učitelka 

vyjadřuje své názory na jednotlivé nástroje, které vedení školy interpretuje. Po té 

zmapujeme zdroje a prostředky. 

d) Sestavení osobního rozvojového plánu: K tomuto kroku nedochází při příležitosti 

realizace výše uvedených bodů. Sezení se uskutečňuje zvlášť. S jednotlivými 

učitelkami je na základě podkladů z diskuse projednán obsah rozvojového plánu 

stanoveného vedením školy. Rozvojový plán se postupně upravuje. Na počátku je 

stanovena vize a optimální cíl, kterého chceme dosáhnout. Následně jsou 

definovány cíle dílčí. V další fázi voleny postupy a cesty, kterými  bude cílů 

dosaženo. Po stanovení cílů a cest, jak jich dosáhnout, jsou opětovně přehodnoceny 

zdroje a prostředky, které je nutné zajistit tak, aby bylo možné plán realizovat. 

 

4.8.9 Závěrečné hodnocení DC 

Realizované DC naplnilo stanovený účel: 

 

a) Diagnostika jednotlivců - Modifikovaná SWOT analýza viz příloha E 
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b) Diagnostika skupiny 

Externí hodnotitel (expert na metodu) poprvé realizoval metodu s lidmi mimo firemní 

sféru. Klima mezilidských vztahů charakterizoval jako velice vlídné, vstřícné, spolu 

sdílné oproti firemní dravosti, až agresivnosti. V týmové práci doporučuje posilovat 

dynamiku k výkonu. Pedagogickému sboru (potažmo vedení školy) bylo doporučeno 

absolvovat výcvikový program (nejlépe outdoorovou  formou)  se zaměřením na rozvoj 

strategických dovedností práce v týmu.  

 

c) Určení směru další rozvoje jednotlivců i skupiny 

viz sumarizace a doporučení u jednotlivých aktivit a osobní závěrečné zprávy viz 

příloha F 

  

Hodnotící dotazníky 

V hodnotících dotaznících (v podobě otevřených otázek) na průběh DC v odpovědích 

učitelek zazněla spokojenost s organizací a podmínkami DC. Metodu hodnotily jako 

poměrně stresující a nevyjádřily se jednoznačně, zda by ji ještě někdy chtěly podstoupit. 

Jednohlasně kvitovaly (včetně vedení školy) množství a hloubku informací, kterým se 

jim o vlastní osobě dostalo.  Potvrdily v osobní sebereflexi totožnost s informací. 

 

Kritické body: 

1) kontrola zdravotního stavu účastníků (učitelka4  byla hendikepována nachlazením) 

2) diferencovanější valba cílové skupiny posluchačů v individuální modelové situaci – 

„Prezentace“ (nelze slučovat vedení školy, veřejnost, rodiče! (učitelka 1 nevěděla, zda 

vztáhnout prezentaci k ředitelce či rodičům) 

3) navozování očního kontaktu hodnotitele a účinkujícího. Písemné zápisy v době 

prezentací účastníků, které jsem v roli výzkumníka pořizovala, působily stresujícím 

dojmem na hodnocené. 

 

4.10 Hodnocení potenciálu metody na adaptovaném modelu 
 

Šetřením v terénu bylo zkoumáno, zda modifikací podmínek nedošlo ke ztrátě 

predikované efektivity metody. Efektivita byla posuzována na základě kritéria – kvalita, 

kvantita, náklady, čas. Hodnocení vychází jednak z pozorování vlastního průběhu DC 

a jednak z interview s ředitelkou školy (zadavatelem neboli klientem DC).  
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Kritérium kvalita 

Nespornou kvalitu informací přinesl trojitý úhel pohledu hodnotitelů a videozáznam. 

Ředitelka by některá fakta o projevu učitelek nezaznamenala, kdyby na ně nebyla 

zkušeným hodnotitelem upozorněna. Tím, že učitelky vystupují najednou ve shodné 

situaci a zadání, je mnohem čitelnější míra úrovně jejich kompetenční výbavy, než 

kdyby byla posuzována každá v jiném čase a v jiných podmínkách (např. při hospitaci).  

Ředitelka školy (klient) v přípravné fázi DC specifikovala potřebu očekávaných 

změn v potenciálu pedagogické sboru své školy. Tyto získané informace vytvářily 

prostor pro realizátora vyprojektovat DC „na míru“ a zároveň nasměrovat 

vnímavost hodnotitelů do strategických oblastí. Výsledkem je nejen vyhodnocení 

konkrétních silných a slabých stránek, ale především zacílení na ty dovednosti jedince 

i týmu, ve kterých je třeba se rozvíjet. Syntézou vyhodnocených silných stránek učitelek 

je vygenerován konkrétní profil pedagoga pro danou školu. Odkrývá se tak čitelný 

pohled učitelkám na to, kde v konkrétních kompetenčních dovednostech jsou a kam 

směřují. V tomto aspektu přináší metoda kvalitu, kterou jiné hodnotící metody 

v uvedeném rozsahu neposkytují. Přináší přidanou hodnotu získanou kvalitou 

metody.  

Předpokladem získání obdobné kvality informací v dalších školách je správná 

volba realizátora – respektive hlavního externího hodnotitele.  V uvedeném případě 

hodnotitel zvládl porozumět potřebám klienta a designovat jednotlivé aktivity metody 

„na míru“, zaučit a vést hodnotitele „výzkumníka“, analyzovat problematiku 

s hodnotitelem psychologem, moderovat DC, řídit pozorování a hodnocení a zpracovat 

závěrečné výstupy.  

  

Kritérium kvantita 

Položíme-li si otázku: „Nemůže jiná metoda přinést více relevantních poznatků?“ 

Odpověď zní jednoznačně: „Dobře sestavené AC/DC zahrnuje právě tolik metod 

a takového druhu, kolik je třeba pro vyhodnocení požadovaných relevantních 

poznatků“. Tedy jinými slovy řečeno, účel AC je určujícím pro množství a druh 

užitých metod. Otázkou je, zda všechny vhodné metody je nezbytné realizovat 

v přímém dění AC a za přítomnosti všech tří hodnotitelů. Ve zkoumaném modelu 

tvořily stěžejní část individuální a skupinové modelové situace. Tyto metody přinesly 

nejobsáhlejší penzum relevantních informací co do množství i hloubky. 
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 V původním návrhu realizovaného DC (finanční rozvaha  viz. kapitola 4.3.1) je uveden 

mimo jiné znalostní test a strukturovaný osobní rozhovor – činnosti, které nebyly 

v rámci DC realizovány. Bylo tomu tak proto, že úroveň odborných znalostí učitelek 

vedení školy již zná a umí použít jiné nástroje k jejich posouzení - např. třídní plánovací 

a evaluační dokumentaci, hospitace, pedagogické porady a podobně. Taktéž 

strukturované osobní pohovory jsou pravidelnou záležitostí, kterou v tomto případě 

vedení školy aplikuje. 

V rámci sedmihodinového DC učitelky vypracovávaly dva diagnostické testy, u nichž 

není podmínkou, že musí být nutně součástí hlavního programu. Toto řešení se nabízí 

z důvodu přítomnosti psychologa a vyplnění časových prostojů účinkujících. 

Psychodiagnostika v uvedeném modelu slouží k dokreslení osobnostní charakteristiky 

učitelky a k přínosu doplňujících relevantních informací o motivačním založení, 

motivačním naladění a motivační poloze učitelky. 

 

Kritérium náklady 

Náklady realizovaného DC jsou poníženy na minimum možného při dosažení uvedené 

kvality.  Snížení nákladů bylo dosaženo dohodou s realizátorem při zajištění těchto 

podmínek: Škola si zajistila vlastní občerstvení, prostory, materiální zajištění (bloky, 

psací pomůcky,…), výpočetní techniku a videokameru. Vyčíslená částka: 

Tab. 1 

 

Náklady jsou oproti původnímu rozpočtu poníženy téměř o 1/3 při dosažení uvedené 

kvantity a kvality získaných informací. V přepočtu na počet pedagogů na škole (včetně 

ředitelky) se jedná o 1633,-Kč. Tato částka odpovídala finančním možnostem školy.  

Cena se odvíjí od rozsahu AC/DC a personálního obsazení externí firmou. Uvedená 

cena je orientační. Při výběru externího hodnotitele je třeba zkoumat reference na 

jednotka počet jednotek cena za jednotku cena celkem

individuální modelová situace Prezentace účastník 5 300,- 1500,-

individuální modelová situace Vyjádření radosti účastník 5 300,- 1500,-

skupinová modelová situace "Rytíři kulatého stolu" modelová situace 1 2400,- 2400,-

skupinová modelová situace "Týmové role" modelová situace 1 2400,- 2400,-

účastník 5 400,- 2000,-

9800,-

položka

závěrečná zpráva

celkem
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kvalitu dodavatelské firmy. Upřednostníme-li pouze hledisko ceny, může se stát, že 

přínos z AC/DC bude nulový. 

 

Kritérium čas 

Jednodenní sedmihodinové DC hodnotily jak učitelky, tak i hodnotitelé vzhledem 

k zadání jako optimální. Nevýhodou je časová náročnost přípravy, kterou nelze podcenit 

a je delší než vlastní průběh DC. Zejména při rozsáhlé spoluúčasti ředitelky na přípravě 

organizace a podmínek DC. Další nevýhodou je i obtížné vyhledání termínu realizace. 

Jedná-li se o rozvojové AC, je smysluplné pouze tehdy, účastní-li se projektu kompletní 

pedagogický sbor. Naopak přínosem je získání množství relevantních informací během 

několika hodin. Například ve srovnání s hospitacemi, kterým by vedení školy v tomto 

případě muselo věnovat pět dnů a doplnit dalšími hodnotícími nástroji. 

Závěr 

Dosažení kvalit metody je závislé na kapacitě schopností externího profesionálního 

hodnotitele. Čím kvalitnější externí hodnotitel je, tím více se úročí efektivita 

přínosu metody v poměru s vynaloženou časovou a finanční náročností. 
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Závěr 

„Lidé jsou nejcennějším kapitálem, který škola má. Může být pouze tak dobrá, jak dobří 

lidé v ní pracují.“  

(Světlík, 2006, st. 238) 

Výběr, hodnocení a rozvoj pedagogů je základní složkou personální práce ředitele 

školy. Efektivní nástroj k těmto činnostem přináší modifikovaná podoba metody 

Assessment centre. V komparaci s jinými běžně užívanými metodami, vzhledem 

k rozsahu a hloubce získaných informací, má v této oblasti i ve školství 

neoddiskutovatelný přínos. Rozhodující však pro aplikaci metody je, jakým způsobem 

je k ní přistoupeno a jak je s ní zacházeno.  

 

Je-li ředitel školy ochoten přijmout a učit se nové věci, uvažuje-li o finančních 

nákladech na vzdělávání a rozvoj učitelů jako o  investici, pak činí první krok 

k zavedení modifikované podoby metody Assessment centre do škol.  Čím více 

informací a zkušeností management škol s metodou získá, tím méně bude třeba 

intervence poradenských společností a metoda se stane školám finančně dostupnější. 

Zde je otevřen velký prostor pro NIDV ve spolupráci s poradenskými firmami pro 

proškolení vedoucích pracovníků školství. Zároveň je třeba varovat před nekvalitní 

odvedenou prací, kdy vlivem nedostatečné kompetentnosti realizátora výstupy 

postrádají validní a relevantní hodnotu. DC/AC pak přináší více škody než užitku. 

Pedagogové jsou demotivováni, management ztrácí přirozený respekt, vážnost 

a autoritu. Proto je třeba zdůraznit, že metoda patří jen do rukou zkušeného realizátora 

a hodnotitele. 

 

Efektivní a smysluplné AC/DC je jen takové, které má jasně stanovený účel a dle účelu 

sestaven specifický kompetenční model učitele či ředitele. V něm definované 

kompetence jsou určující pro výběr druhu a obsahu jednotlivých realizovaných aktivit. 

Kvalita aktivit a výstupů se odvíjí od míry profesionality hodnotitelů. 
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Ve své diplomové práci jsem uvedla nejpodstatnější penzum teoretických i praktických 

informací. Ačkoli teoretická východiska zabírají velkou část práce, považuji za přínosné 

uvedené doplňující poznámky z oblasti školství, které jsem při studiu metody objevila. 

 

Empirická část je zaměřena na získání prvních zkušeností s aplikací modifikované 

metody na podmínky školství. Bylo zjištěno, že rozvojová podoba Assessment centre, 

nebo-li Development centre je efektivní hodnotící a rozvojovou metodou jak pro 

pedagoga, tak i pro celý pedagogický sbor. Mimo jiné umožňuje školám „vygenerovat“ 

optimální kompetenční profil pedagoga a učitelům odkrývá čitelný pohled na to, na jaké 

úrovni v konkrétních kompetenčních dovednostech jsou a kam směřují. V tomto 

výstupu z rozvojové formy AC spatřuji největší přínos metody pro oblast školství. 

 

Diplomová práce je svým zaměřením prvotinou v oblasti školství. Uvedené závěry 

slouží jako odrazový můstek k dalšímu zkoumání metody v podmínkách českého 

školství. 
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Příloha A: 
HODNOTITEL 1  

HARMONOGRAM DC   

08.00 – 08.15 

Zahájení DC 

08.15 – 09.45 

I. Individuální modelová situace 

Prezentace sebe a školy 

I. Psychodiagnostický test 

Dotazník kariérových kotev 

09.45 – 09.55 

Přestávka 

09.55 – 11.30 

I. Skupinová modelová situace 

Rytíři kulatého stolu 

11.30 – 12.00 

Oběd 

12.00 – 12.55 

II. Individuální modelová situace 

Vyjádření radosti a nadšení 

II. Psychodiagnostický test 

Belbinův test týmových rolí 

12.55 – 13.00. 

 

ÚČASTNÍK 1 

HARMONOGRAM DC 

08.00 – 08.15 

Zahájení DC 

08. – 09.45 

I. Individuální modelová situace 

 

I. Psychodiagnostický test 

Dotazník kariérových kotev 

09.45 – 09.55 

Přestávka 

09.55 – 11.30 

I. Skupinová modelová situace 

 

11.30 – 12.00 

Oběd 

12.00 – 12.55 

II. Individuální modelová situace 

 

II. Psychodiagnostický test 

                                                    

12.22 – 13.00 

Přestávka 

13.00 – 13.35 

II. Skupinová modelová situace 

Týmové role 

Přestávka 

13.00 – 13.35 

II. Skupinová modelová situace 

13.35 – 14.00 

Hodnocení 

13.35 – 14.00 

Hodnocení 

14.00 – 15.00 

Neformální diskuse, ukončení 

14.00 – 15.00 

Neformální diskuse, ukonče
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Příloha B 
 

Ukázka zadání a správného řešení skupinové modelové situace – Rytíři kulatého stolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupinová modelová situace – Rytíři kulatého stolu 

Zadání: Každý z Vás nyní obdrží ústřižek s informacemi. Tento ústřižek 

nesmíte nikomu z Vašich kolegů ukázat. Informace z něj můžete 

pouze přečíst, přepsat či interpretovat jakýmkoliv jiným způsobem. 

Vaším úkolem je nakreslit mapu panství.  

Délka trvání modelové situace:  45 minut 

Délka přípravy:    bez přípravy 

 

 

 

Rytíři kulatého stolu – informace 1:  

Majitel koní sídlí vedle panství, kde se pěstuje pšenice. 

Percival chová bílé krysy. 

Rytíř, který bydlí v nejmenším hradu, chová jestřáby. 

Jen jeden z hradů v kraji je situován na východní straně. 

Rytíř, který sídlí vedle Artuše, užívá v boji meč s runami. 

Na nádvoří hradu s předsunutou věží jsou bílé krysy.  

 

Rytíři kulatého stolu – informace 2:  

Na panství rytíře, který chová koně, se pěstuje vinná réva. 

Lancelot sídlí vedle hradu s nedobytnou citadelou. 

Jedním z vašich skupinových úkolů je rozhodnout, kdo používá v boji obouruční 

skotský meč. 

Artušův soused chová jeleny. 

Hrady v kraji stojí v půlkruhu. 

Jedním z vašich skupinových úkolů je rozhodnout, na jakém panství se pěstují 

brambory. 

 

Rytíři kulatého stolu – informace 3: 

Každý rytíř bydlí v jiném hradu. 

Na panství rytíře Gawaina se pěstuje žito. 

Ve zbrojnici hradu s velkou předsunutou věží je jednoruční meč pro jeho pána. 

Morgan sídlí vedle Lancelota. 

Každý rytíř chová jiný druh zvířete. 

Meč Excalibur je ve zbrojnici největšího hradu. 
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Rytíři kulatého stolu – informace 4: 

Vaše skupina má méně než tři úkoly. 

Pouze jeden hrad v kraji je situován na západní straně. 

Každý týden má podkoní v největším hradu schůzku s hezkou služebnou. 

Každý z pěti rytířů užívá v boji jiný druh zbraně. 

Osoba, chovající daňky, sídlí východně vedle hradu, kde se pěstuje ječmen. 

Pouze Lancelot bydlí na západní straně kraje. 

 

 

Rytíři kulatého stolu – informace 5: 

Lancelot chová jestřáby. 

Největší hrad má v kraji nejsevernější polohu. 

Hrad s předsunutou věží je vedle hradu s padacím mostem. 

Rytíř Morgan používá v boji výhradně kopí s červenou špičkou. 

Na panství každého z rytířů se pěstuje něco jiného. 

Artuš bydlí v největším hradu. 
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Správné řešení modelové situace – Rytíři kulatého stolu 

 

 

ARTUŠ 

 Koně 

 Vinná réva 

 Největší hrad 

 Meč Excalibur 

 

 
 GAWAIN   

Jeleni 

 Žito 

 Hrad s padacím mostem 

 Meč s runami 

MORGAN 
 Daňci 

 Pšenice 

 Hrad s nedobytnou citadelou 

 Kopí s červenou špičkou 
 

 

 

PERCIVAL 

 Krysy 

 Brambory 

 Hrad s předsunutou věží 

 Jednoruční meč 

  

 

 

 

 

 

 LANCELOT 

 Jestřábi 

 Ječmen 

 Nejmenší hrad 

 Obouruční skotský meč 
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Příloha C 

Psychodiagnostický test – Dotazník kariérových kotev 

 

Zadání: 

Tento dotazník vám pomůže určit vaši kariérovou kotvu. Budete žádáni o volbu 

odpovědí na několik otázek. Snažte se odpovídat pečlivě a odpověď zaznamenávejte po 

zralé úvaze. 

 

Přečtěte si pozorně každou otázku. Za otázkou následuje vždy osm možných odpovědí. 

Zvolte tu, která vás nejlépe vystihuje, a na volné místo před příslušným písmenkem 

napište 1. Tu která je na druhém místě 2 a tak dále až sestavíte ze všech odpovědí pořadí 

od 1 do 8, přičemž nejméně vhodná odpověď bude označena 8. 

 

 Příklad: 

 Při cestě do zahraničí bych chtěl:  

a) 5 poznat místní pošty,  

b) 1 koupat se v moři,  

c) 6 ztratit ručník,  

d) 4 být pozvaný na večeři,  

e) 7 být okraden o zavazadla, 

f) 3 prohlédnout si památky,  

g) 2 poznat život místních lidí,  

h) 8 pobýt krátkou dobu v nemocnici.  

 

Přemýšlejte, zda jste si již v životě s podobnými situacemi setkali a jak jste v nich 

reagovali. Pokud tomu tak nebylo, pokuste se vybavit si situaci a vžít se do ní. Nejsou 

zde správné, ani špatné odpovědi. Správná je každá odpověď, která pravdivě vystihuje 

vaše jednání. Nejlepší je ta odpověď, která vás napadne jako první. 

 

1) Která z následujících skutečností by vám nejvíce vadila při výběru 

zaměstnání? 

 

a) velmi omezená možnost rozhodování o problémech společnosti  

b) převážně administrativní a řídící činnost bez odborných úkolů 

c) nejasný vztah vykonávané činnosti k výslednému produktu 

d) minimální styk s lidmi během pracovní doby  

e) nejasný výsledek, takže lze těžko odlišit schopné od neschopných  

f) úplné časové vytížení 

g) hrozba možné ztráty zaměstnání  

h) nadřízený, který neustále zasahuje do vašich kompetencí  
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2) Která z uvedených pracovních funkcí v organizaci by vám nejlépe vyhovovala   

za předpokladu, že pro ni máte odborné znalosti  

 

a) úředník, který kontroluje správnost uzavřených smluv  

b) ředitel, pověřený vybudováním nového zdravotního střediska  

c) lékař nebo pracovník zdravotního střediska, který pomáhá lidem  

d) obchodní zástupce, jehož plat závisí na možnosti a rozsahu uzavřených smluv  

e)  samostatný konzultant, který je vázán jen mandátní smlouvou, a má vůči firmě 

značnou volnost rozhodování 

f)  ředitel ztrátové výrobní divize, který má dosáhnout zisku  

g)  odborný pracovník rozvoje vědy a techniky, který se zabývá zaváděním 

technických novinek 

h) odborná funkce, která ponechává dostatek času pro rodinu a osobní záliby 

 

3) Která z uvedených změn by na vás nejhůře psychicky zapůsobila?  

 

a) zaměstnavatel uvolní ze zaměstnání mnohé z vašich současných 

spolupracovníků,  

b) bude zaveden nový rovnostářský systém odměňování bez ohledu na osobní 

výkonnost, 

c) přemístění pracoviště a následným dojížděním ztratíte hodinu denně ze svého 

volna, 

d) z pracovní náplně vám bude odebrána činnost, která je spojena s pravidelným 

příplatkem, 

e) nadřízený si vymíní kontrolu nad takovou oblastí vaší činnosti, kterou jste 

doposud vykonával samostatně, 

f) váš útvar nesplní důležitý úkol, na kterém závisí výsledky celé organizace,  

g) zjistíte, že odborný standard vaší práce už delší dobu neodpovídá republikové 

úrovni,  

h) nebude vám umožněno dokončit prototyp nového výrobku, na kterém jste 

několik měsíců pracoval. 

 

4) Kterého z osobních důvodů byste si nejvíce cenili?  

 

a) publikování článku v zahraničním odborném časopisu 

b) založení a vybudování malé perspektivní firmy, která ponese vaše jméno 

c) účinně pomoci člověku, který se dostal do obtížné situace 

d) zjevné překonání a odstavení člověka, který brzdil realizaci vašich koncepcí 

e) dosažení významného postavení v hierarchii veřejné instituce 

f) osamostatnění útvaru, který vedete a jeho převedení na soukromou bázi 

g) překonání ekonomické krize v organizaci vaším vlastním přičiněním 

h) dosažení životního harmonie, spojení zajímavé práce, rodinné spokojenosti 

a prostoru pro pěstování osobních zálib. 
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5) Cítili byste se dobře ve firmě, která především usiluje o hospodářský úspěch?  

 

a) neustálým zdokonalováním a vysokou technickou úrovní výrobku 

b) zaváděním nových nápadů, které znamenají změnu filozofie trhu 

c) udržením solidní pověsti a spolehlivosti vůči klientům 

d) originálním přístupem, odlišným od konkurence 

e) schopností pružně reagovat na změnu podmínek trhu  

f) vytvořením skvělé pracovní atmosféry, ve které je radost pracovat  

g) chytrými cestami a vymýšlením triků, jak se vypořádat s konkurenty  

h) zvyšováním oddanosti pracovníků zlepšením pracovních podmínek  

 

6) Co by vám především měl poskytnout váš nadřízený  

 

a) oporu v osobních nesnázích,  

b) možnosti zvyšování odborné kvalifikace,  

c) příležitost k vytvoření něčeho nového,  

d) pozitivní atmosféru, podporu dobrých vztahů mezi spolupracovníky,  

e) co nejširší prostor pro rozhodování,  

f) úkoly, na kterých budete moci osvědčit své schopnosti,  

g) jednoznačně srovnání s ostatními co do výkonnosti a patřičné uznání za 

výsledky,  

h) zajímavou práci v rozumné pracovní době.  

 

7) Které předpoklady jsou podle vás nejdůležitější pro pracovní úspěch?  

 

a) činorodost a vytrvalost, 

b) spolehlivost a důvěryhodnost,  

c) odborné znalosti,  

d) samostatnost,  

e) sebejistota a rozhodnost,  

f) schopnost spolupráce  

g) průbojnost,  

h) osobní vyrovnanost a moudrost.  

 

8) Se kterým s uvedených lidí byste se nejraději setkali?  

 

a) James Herriot, autor knihy o životě veterináře na anglickém venkově 

b) Jack Kerouac, autor knihy o životě amerických tuláků  

c) Lee Iacoca, známý manažer Fordových závodů a General Motors  

d) John von Neuman, vynálezce počítače  

e) Endre Rubik, tvůrce Rubikovy kostky a dalších hlavolamů  

f) Louis de Funés, herec z filmových komedii 

g) Bill Gates, nejbohatší člověk na světě  
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h) Carl Rogers, psycholog, který se zabývá osobní rovnováhou a rozvojem 

osobnosti 

 

Kariérové kotvy nyní určíme takto: 

 

1) Spočítáme všechny body pro odpovědi a, b, c, d, e, f, g, h a vneseme do tabulky: 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 součet pořadí 

a) Jistota A           

b) Autonomie B           

c) Manažérské kompetence C           

d) Technicko-funkční kompetence D           

e) Kreativita E           

f) Vztahy mezi lidmi F           

g) Osobní vítězství, soutěž G           

h) Životní rovnováha H           

2) Posoudíme význam jednotlivých kariérových kotev pro život:  

08 - 23 bodů   

kotva má pro vaše rozhodování a přístup ke kariéře rozhodující význam 

24 - 31 bodů 

kotva má značný význam pro vaši orientaci 

32 - 39 bodů 

kotva částečně ovlivňuje vaši orientaci  

40 - 47 bodů  

kotva je pro váš život bezvýznamná 

 

3) Určíme pořadí - pro kotvu s nejmenším počtem bodů je pořadí 1, pro další kotvu 2, 

atd. 

4) Tak můžeme snadno zjistit, která kotva je pro vás nejdůležitější a která je nejméně 

důležitá. Mají - li dvě kotvy stejný počet bodů, znamená to, že jejich význam pro 

vás je stejný. 

 

Jednotlivé kariérové kotvy a jejich stručný popis: 

 

Kotva jistota (stabilita) 

Jedinci s touto kotvou mají potřebu jistého zaměstnání, slušného příjmu, 

zaměstnaneckých výhod. Pro pocit jistoty jsou ochotni přizpůsobovat se hodnotám 

a normám organizace, bývají bez velkých ambicí – jistota je pro ně důležitější. 

Vyhledávají „spolehlivé“ organizace s dobrou pověstí, kde hrozí minimální možnost 

propouštění. Jistota může být vázána nejen na určitou organizaci a určité povolání, ale 

také na určité území – jedinec zde má své přátele, investoval zde do bydlení atd. 

V tomto případě se hovoří o jistotě zeměpisné. 
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Kotva autonomie (autonomie a nezávislost) 

Lidé kotvou hledají pracovní příležitosti poskytující jim maximální nezávislost na 

organizačních omezeních, umožňující jim uspořádání vlastního plánu a tempa práce. 

Bývají to lidé mající tendence k neakceptování pravidel a nároků organizace, které 

vnímají jako příliš svazující. Touží po samostatnosti, po samostatném podnikání, díky 

němuž mohou dosáhnout nezávislosti. Při hledání zaměstnání se vyhýbají úřadům 

a velkým výrobním organizacím. Odmítají se vzdávat možnosti řídit a vykonávat práci 

po svém. 

 

Kotva manažerská kompetence (obecná manažerská kompetence) 

Tato kotva je typická pro jedince mající zájem o řízení, vedení a ovlivňování lidí za 

účelem dosažení společných cílů. Krizové situace jsou vnímány jako stimulující. Tito 

jedinci usilují o vyšší obecné manažerské funkce, přičemž dosažení takovéto funkce je 

pro ně měřítkem úspěchu stejně jako finanční ocenění. Řídící funkce jim přináší větší 

uspokojování než rozvoj odborného potenciálu. Prioritou při rozhodování o své 

pracovní kariéře bude takové zaměstnání nebo pracovního zařazení, které poskytuje 

příležitost postupovat v rámci organizace na vyšší úroveň spojenou se zodpovědností za 

výsledky organizace. 

 

Kotva technicko-funkční kompetence 

Lidé zakotveni v této kotvě mají potřebu rozvíjet a uplatňovat své dovednosti v daném 

oboru, jejich primárním zájmen je obsah vykonávané práce. Kariéru si plánují 

především v rámci své odbornosti. Přijatelná je pro ně odborná manažerská funkce, 

preferují kariérový postup pouze v rámci své funkční oblasti kompetence – obecná 

manažerská pozice není pro ně přitažlivá. Odmítnou vyšší funkci, lepší nabídku event. 

jinou práci pokud je mimo jejich odbornost nebo pokud by nové místo neumožňovalo 

odborný růst. Možnost zdokonalování dovedností je důležitější než peníze, ačkoliv 

i řádné odměňování odborných znalostí považují za významné. 

 

Kotva kreativita (podnikatelská kreativita, podnikavost) 

Tato kotva odráží potřebu vytvářet něco nového svého na základě vlastního projektu, 

primární motivací je výtvor až poté finanční zisk. Úspěch vlastního výtvoru je vnímán 

jako míra výkonu. Lidé zakotveni v této kotvě často vykazují nižší úroveň 

odpovědnosti, což je problematické pro manažerskou funkci. Mají tendenci prosazovat 

stále nové nápady, zanedbávat „rutinní“ povinnosti, což bývá zdrojem obtíží pro 

spolupracovníky. Jakmile se jim podaří realizovat návrh nápadu, ztrácí zájem 

a přesouvají se na nový projekt. 

 

Kotva služba (oddanost věci) 

U této kotvy je patrná potřeba uspořádat si pracovní aktivity v souladu s osobními 

hodnotami a prospěchem společnosti, snaha o dosažení něčeho prospěšného 

a hodnotného pro ostatní. Lidé s touto kotvou si hledají taková zaměstnání, která jim 

umožňují zahrnout do práce významné hodnoty, které jsou pro ně více než kvalifikace 

či talent. Preferují práci, jež je spíše v souladu s hodnotami jedince, než s jeho 
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dovednostmi. Kariérová rozhodnutí vyjadřují přání nějakým způsobem „zlepšit svět“. 

Za své přispění požadují spravedlivou odměnu. Více než finanční odměnu preferují 

možnost povýšení či přesun do pozic s větším vlivem a větší nezávislostí. Tam, kde 

pracují, požadují uznání a podporu od nadřízených i spolupracovníků, chtějí pociťovat, 

že jejich hodnoty jsou sdíleny i ve vyšším managementu. Při nedostatku podpory 

přechází tito lidé do „nezávislejších“ profesí. 

 

Kotva výzva (soutěž) 

Motivací pro lidi s kotvou výzva-soutěž je překonávání obtížných překážek, řešení 

téměř neřešitelných problémů, vítězství nad houževnatými soupeři a úspěch v náročné 

konkurenci. Je pro ně typické zaměření pouze na jeden cíl – zvítězit. Jejich kariéru 

provází předpoklad, že mohou dobýt či podrobit si všechno nebo všechny.  Činnost 

některých nabývá podobu hledání práce, kde mohou čelit stále více obtížnějším úkolům 

či problémům. Netolerantnost k lidem bez podobných aspirací, snadné úkoly jsou nudné 

- nejsou výzvou. Pracovní oblast, druh zaměstnanecké organizace, systém odměňování, 

možnost kariérového růstu i forma uznání, to vše je podřizováno tomu, zda práce 

poskytuje či neposkytuje neustálé příležitosti pro „sebe testování“. Nepřítomnost 

testování, soutěže a rozmanitosti ve vykonávané profesi je zdrojem znuděnosti, 

podráždění i podkopávání morálky.  U jedinců s kotvou výzva-soutěž se může 

projevovat netolerantnost vůči lidem, kteří nemají stejné či podobné ambice. 

 

Kotva životní styl (životní rovnováha) 

Tato kotva vyjadřuje potřebu skloubit pracovní kariéru s celkovým životním stylem, 

hledání rovnováhy mezi osobními, rodinnými a pracovními prioritami. Nejedná se 

o běžné vyvažování osobního a profesního života, jde zde o snahu integrovat potřeby 

jednotlivce, rodiny a kariéry, přičemž osobní a rodinné potřeby bývají upřednostňovány 

před kariérovým růstem. Lidé mající tuto kotvu jako dominantní upřednostňují 

organizace nabízející pružnou pracovní dobu, práci na částečný úvazek, vědeckou 

dovolenou, podporu rodiny – péče o rodinného příslušníka, mateřskou dovolenou apod. 

pokud to vyžadují životní zájmy jedince. 
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Příloha D 
Psychodiagnostický test – Belbinův test 

 

Zadání: 

V každé sekci (I – VII), rozdělte 10 bodů mezi jednotlivé věty podle toho, do jaké míry 

vystihují vaše chování. V krajním případě můžete rozdělit těchto 10 bodů mezi všechny 

věty nebo dát všech deset bodů jedné větě. 

 

I. Jak si myslím, že mohu být pro tým prospěšný: 

 

     A. Myslím, že dokážu rychle poznat a využít výhody nových příležitostí. 

     B. Dokáži dobře pracovat s různými lidmi. 

     C. Jsem od přírody nápaditý. 

     D. Mám schopnost nechat lidi tak, aby se volně projevili, kdykoliv zjistím, že 

disponují něčím cenným pro splnění úkolu. 

     E. Mám schopnost dotahovat věci do konce a díky tomu jsem efektivní. 

     F. Jsem připraven čelit dočasné nepopulárnosti, pokud budu mít vhodné výsledky. 

     G. Rychle vycítím, co bude fungovat v situacích, které dobře znám. 

     H. Mohu nabídnout pádný argument pro alternativní  akce bez toho, že bych byl 

zaujatý anebo měl předsudky. 

 

II. Mám-li nedostatky v týmové práci, může to být tím, že: 

 

A. Se necítím dobře, pokud porady nejsou dobře zorganizované a vedené. 

B. Mám sklon být uznalý k těm, jejichž názory nebyly náležitě prosazovány a jsou 

přitom hodnotné. 

C. Mám sklon k mnohomluvnosti, jakmile se ve skupině začne jednat o nových 

nápadech. 

D. Můj racionální přístup mi činí potíže, když chci do věci okamžitě a s nadšením 

s kolegy jít. 

E. Někdy působím autoritativním dojmem, když je třeba rychle věci dodělat. 

F. Je pro mě obtížné vést druhé z řídící pozice, což je asi způsobeno tím, že jsem 

příliš citlivý na atmosféru ve skupině. 

G. Nechávám se unést vlastními myšlenkami a ztrácím kontakt s děním ve skupině. 

H. Mí kolegové si myslí, že jsem úzkostlivý na detaily, a že mám strach, že se věci 

nebudou dařit. 

 

III. Při zapojení do projektu s druhými lidmi: 

 

A. Mám schopnost lidi ovlivňovat bez toho, že bych na ně vyvíjel nátlak. 

B. Má bdělost mi zabraňuje dělat chyby z nepozornosti a přeskakovat. 

C. Jsem připraven naléhat na nějakou akci, abych měl jistotu, že porada nebude 

ztrátou času, anebo že ztratíme ze zřetele hlavní cíl. 

D. Mohou se na mě spolehnout, že přijdu s něčím originálním. 
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E. V obecném zájmu jsem vždy připraven bránit dobrý návrh. 

F. Velice rád hledám nové poznatky a myšlenky. 

G. Druzí si cení mé schopnosti posuzovat věci s chladnou hlavou. 

H. Je na mě spolehnutí, že dohlédnu na to, aby se nejdůležitější práce 

zorganizovala. 

     

 

IV. Můj přístup ke skupinové práci spočívá v tom, že: 

 

A. Mám zájem poznat své kolegy. 

B. Nepostrádám ochotu provokovat názory druhých nebo si ponechat menšinový 

názor. 

C. Obvykle dokáži nalézt argumenty k odmítnutí nezdravých návrhů. 

D. Mám talent na to zabezpečit fungování věci jakmile začne být plán realizován. 

E. Mám sklon přicházet s neobvyklým a vyhýbat se běžnému.                                            

F. Při jakékoliv práci mám sklon k perfekcionismu. 

G. Jsem připraven sjednávat dohody mimo skupinu. 

H. Zajímají mne všechny názory, ale ve správné chvíli neváhám udělat rozhodnutí. 

 

V. Práce mě uspokojuje, protože: 

 

A. Rád analyzuji situaci a vážím všechny možnosti. 

B. Zajímám se o nacházení praktických řešení problémů. 

C. Jsem rád, když cítím, že podporuji dobré pracovní vztahy. 

D. Mám značný vliv na rozhodování. 

E. Setkávám se s lidmi, kteří mají co nabídnout. 

F. Dokážu lidi přimět, aby souhlasili s nezbytnými opatřeními. 

G. Mám pocit, že dokáži věnovat veškerou pozornost odborné stránce úkolu. 

H. S radostí nalézám oblasti, které rozšiřují mou představivost. 

 

VI. Mám-li provést úkol v omezeném čase s neznámými lidmi 

 

A. Uchýlil bych se do ústraní, abych našel cestu ze slepé uličky. 

B. Byl bych připraven pracovat s člověkem, který prokázal pozitivní přístup, i když 

úkol je obtížný. 

C. Přenesl bych příspěvek k úkolu a na členy skupiny podle jejich možnosti. 

D. Díky vrozenému smyslu pro dochvilnost bych stihl termín. 

E. Zachoval bych si chladnou hlavu a udržel schopnost uvažovat racionálně. 

F. Bez ohledu na různé tlaky bych se soustředil na účel. 

G. Pokud by skupina nedělala pokroky, přezval bych vedení. 

H. Otevřel bych diskusi ke stimulaci vzniku a pohybu nových myšlenek. 

 

VII. Mým problémem je: 
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A. Jsem schopen vyjádřit svou netrpělivost, pokud někdo brání pokroku práce. 

B. Mohu být kritizován, protože nedokáži správně analyzovat a odhadovat. 

C. Moje snaha o náležité dokončení práce může zabrzdit další věci. 

D. Brzy se začnu nudit a spoléhám, že jiní ve mně zažehnou jiskru. 

E. Těžko dokáži začít při nejasných cílech. 

F. Objasnění složitých problémů mi někdy dělá potíže. 

G. Snažím se potlačit názory ostatních, protože svůj považuji za lepší. 

H. Nerad se pouštím do diskusí, když mám proti sobě silnou opozici. 

 

BELBINŮV TEST – VYHODNOCENÍ 

 

a) Vepište body do tabulky 

 

I. A B C D E F G H 

II. A B C D E F G H 

III. A B C D E F G H 

IV. A B C D E F G H 

V. A B C D E F G H 

VI. A B C D E F G H 

VII. A B C D E F G H 

 

 

b) Převeďte body do následující tabulky. Body ve sloupcích pak sečtěte 

 

 VY VÚ US IN ZD PO TÝ DO 

I. G D F C A H B E 

II. A B E G C D F H 

III. H A C D F G E B 

IV. D H B E G C A F 

V. B F D H E A C G 

VI. F C G A H E B D 

VII. E G A F D B H C 

VIII.         

 

c) Nejvyšší skóre ukazuje, jak se dokážeme prosadit v týmu. Druhé 

nejvyšší skóre vyjadřuje záložní roli. Dvě nejnižší skóre znamenají vaše 

slabiny. 
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VYkonavatel 

Praktický organizátor. Mění nápady v uskutečnitelné úkoly. Rád dělá plány 

a harmonogramy. Je metodický, odpovědný, důvěryhodný a výkonný. Nenechá se 

vzrušit. Nevede, ale přejímá administrativu. 

 

VŮdce 

Vede celý tým a koordinuje úsilí. Nemusí být geniální ani tvořivý, ale spíše je 

disciplinovaný, soustředný a udržuje rovnováhu mezi různými tendencemi. Umí dobře 

mluvit, naslouchat i posuzovat. Pracuje prostřednictvím ostatních. 

 

USměrňovatel 

Vysoce motivovaný, vysoce výkonný, dominantní. Vede plnění úkolů a v nepřítomnosti 

vůdce přebírá jeho roli, i když ji nevykovává nejlépe. Jeho síla je ve vůli a vášni ke 

splnění úkolů, ale bývá přecitlivělý, hněvivý a netrpělivý. Je hnacím motorem akce. 

 

INovátor 

Na rozdíl od usměrňovatele je introvertovaný, ale intelektuálně dominantní. Je zdrojem 

originálních nápadů a návrhů. Nejvíce imaginativní a nejvíce inteligentní člen týmu. 

Zanedbává detaily, neohlíží se na kritiku. Je třeba ho stimulovat, jinak vypadne. 

 

hledač ZDrojů 

Populární člen týmu – extrovertní, sociabilní, uvolněný. Přináší do skupiny nové 

kontakty, nápady, myšlenky a vývoj. Obchodník, diplomat, vyjednavatel. Není 

originální, není příliš motivovaný a potřebuje proto tým, aby ho nabudil. 

 

POzorovatel 

Inteligentní – jedná se spíše o analytickou inteligenci než o tvořivou. Důkladně rozebírá 

nápady a nachází rozpory v argumentech. Je méně aktivní než ostatní, pohlcený svými 

daty, vzdálený činnosti týmu, ale nezbytný pro prověření kvality této činnosti. Je 

závislý, ale může být chladný a netaktní. 

 

TÝmový člověk 

Drží tým pohromadě, podporuje ostatní, naslouchá, povzbuzuje, harmonizuje a chápe. 

Příjemný a populární ale nesoutěživý. Nevšimnete si ho, když je v týmu, ale schází 

vám, když tam není. 

 

DOkončovatel 

Bez dokončovatele tým nikdy nedosáhne výsledku. Ověřuje detaily, stará se o plnění 

harmonogramu, vyniká smyslem pro naléhavost. Jeho neústupné úsilí je důležité, ale 

dosti nepopulární. 
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 Příloha E 
 

 Diagnostika jednotlivců - Modifikovaná SWOT analýza 

 

Učitelka 1 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné interpersonální působení Sebejistota při vystupování přes dospělými 

"Hodnost" Systematická práce s informacemi 

Týmový hráč Zvládání stresových situací 

Snaha moderovat a koordinovat práci týmu  

Příležitosti Hrozby 

Sdílení dobrých nápadů Nízká kreativita a nápad 

Zamyšlení se nad vztahem školka a já Omezení zadáním úkolu 

Prosazení se jako moderátor a motivátor 

týmu 

Vyčkávání na vytyčení přesného postupu a 

zadání vedoucím 

 

Učitelka 2 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné interpersonální působení Nejistota v kvalitě profesionálního vyjadřování 

"Laskavost"  

Týmový hráč  

Vnitřní angažovanost  

Nápad  

Příležitosti Hrozby 

Prohloubení analytického a systémového 

uvažování – uplatnění v týmu Omezení zadáním úkolu 

Využití možnosti prezentace před 

dospělými 

Vyčkávání na vytyčení přesného postupu a 

zadání vedoucím 
 

Učitelka 3 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné a zdravě sebejisté vystupování 

Výraznější prosazování osobních zájmů při 

týmové práci 

Velmi dobrý mluvnický projev 

 Zvládání stresu 

 Nápad a kreativita 

 Čerpání ze zkušeností 

 Příležitosti Hrozby 

Předávání zkušeností nabytých praxí 

Důraz na prosazení vlastního zájmu nad 

dosažením  týmového cíle. 

Využití možnosti prezentace  
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Učitelka 4 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné vystupování Občasný chaos v systému práce s dětmi 

Dobrý mluvnický projev 

Slabší motivační provázanost činností  

s dětmi 

Zvládání stresu 

 Dobré interpersonální působení 

 Příležitosti Hrozby 

Prohloubení analytického a systémového 

uvažování – uplatnění v týmu Didaktická nevyzrálost 

Využití možnosti prezentace před 

dospělými 

 Sdílení nápadů 

  

Učitelka 5 

 

Silné stránky Slabé stránky 

Vnášený humor do týmu Dynamičtější způsob projevu 

Týmový duch 

Okamžité plnění úkolu bez zvážení postupu 

„Řeže bez měření“ 

Příležitosti Hrozby 

Dotahovač rozpracovaných úkolů Vyhořelost 
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Příloha F 
Ukázka hodnotícího archu pro hodnotitele: 

 

ZÁZNAMOVÝ ARCH HODNOTITEL 

 

IMS -  PREZENTACE SEBA A ŠKOLY 

 

 

JMÉNO ÚČASTNÍKA:…………………………  BODŮ (průměr): 

 

Slovní a bodové hodnocení: 0 (naprosto nedostačující) -  5 (vynikající) 

 

POUŽITÍ BODŮ pro oddíly: 

co přináší škola rodičům a dětem:   co přináším škole (rodičům a dětem): 

co naší školce schází k excelenci:  má nejlepší zkušenost, kterou chci druhým 

předat: 

 

MLUVNICKÉ DOVEDNOSTI   BODY, VOLNÉ VYJÁDŘENÍ:  

hlasové charakteristiky  

vyjadřovací schopnosti 

plynulost projevu – neopakuje se, nezadrhává se 

hlasitost a tempo řeči – (monotónnost)  

nespisovné vyjadřování 

 

OBSAHOVÁ ČÁST     BODY, VOLNÉ VYJÁDŘENÍ: 

úvod 

obsahová zaměřenost 

úplnost informací 

nápad 

má to hlavu a patu – systematičnost 

loajalita vůči škole 

věrohodnost 

 

NEVERBÁLNÍ PROJEV    BODY, VOLNÉ VYJÁDŘENÍ: 

postoj 

 „nešije sebou“ 

 nervozita 

výraz ve tváři 

gesta 

 

CELKOVÝ DOJEM      VOLNÉ VYJÁDŘENÍ: 

Pohotovost, vypořádání se se situací 

styl myšlení – procesní, objektový, analytický, systematický  
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Příloha G 
Ukázka závěrečné zprávy účastníka: 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z DEVELOPPEMENT CENTRE 

Absolvováno dne: 2. 1. 2013 

Jméno účastníka: ………………… (2) 

 

Struktura zprávy: zpráva orientovaná po metodách 

1. Individuální modelová situace – Prezentace sebe a školy 

2. Individuální modelová situace – Vyjádření radosti a nadšení 

3. Skupinová modelová situace – Rytíři kulatého stolu 

4. Číselné hodnotící grafy 

 Individuální dovednosti 

 Týmové a interpersonální dovednosti 

5. Modifiková SWOT analýza  

6. Psychodiagnostický test – Kariérové kotvy 

7. Psychodiagnostický test – Belbinův test týmových rolí 

 

 

2.1 INDIVIDUÁLNÍ MODELOVÁ SITUACE:  PREZENTACE SEBE A ŠKOLY 

Cílová skupina: dospělí posluchač (inspektor, ředitel, kolegyně, rodiče) 

Sledované dovednosti: PREZENTAČNÍ 

 zvládání stresu 

 mluvnické dovednosti (vyjadřovací schopnosti, plynulost projevu, hlasitost a 

tempo řeči) 

 neverbální projev (mimika a výraz ve tváři, postoj, interpersonální působení – 

projev osobnosti)  

 obsahová stránka projevu (navázání kontaktu, schopnost zaujmout- nápad, 

věrohodnost, systematičnost a úplnost poskytnutých informací, obsahová 

zaměřenost) 

 celkový dojem (vypořádání se se situací) 

 nápady/ návrhy: přístup novým věcem, hodnocení učitelek 
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Popis projevu:  

Mluvnický projev provázen příjemně položeným hlasem s adekvátní silou a dobrým 

tempem řeči. Účastník disponuje dobrými vyjadřovacími schopnostmi, nespisovné 

výrazy se vyskytují pouze zcela ojediněle. Plynulost projevu se občas zadrhává 

v souvislosti s hledáním myšlenek. Projev je bohužel ze značné části čten z přípravného 

papíru. 

Obsahová zaměřenost – rodinné prostředí školky, příjemné prostředí, empatie, laskavost 

k dětem, komunikace s rodiči, nápad: více prezentace na veřejnosti, akce s rodiči, 

celkové zviditelnění 

Prezentace ihned přechází ke zodpovězení samotných bodů ze zadání, postrádá úvod. 

Obsah prezentace má nápad a působí věrohodně, účastník se snaží zamýšlet nad 

posunem školky v jejím rozvoji. Projev se často odvolává na „normy“ a na to, co normy 

vyžadují – soulad poskytované péče a výuky dětem v souladu s normami. Informace 

jsou podávány systematicky. 

Při projevu je patrná lehká nervozita, avšak celkový projev je sebejistý. 

Sumarizace a doporučení: 

Prezentace účastníkovi nečinila výrazné problémy, projev působil příjemně, obsahoval 

zajímavé informace s dostatkem vyjádření lásky k dětem. Při příležitosti prezentace 

před rodiči, kolegy, vedoucím se není třeba obávat, při předchozím nastudování 

prezentovaného obsahu, kde by mělo absentovat čtení z poznámek a případné prodlevy. 

Celkový dojem z projevu byl chvalitebný.  

Návaznost na obsah prezentace: 

Já jako člověk a pracovníka – co mohu nabídnout nejen směrem k dětem. Co můžu 

udělat já pro školku a co ona může udělat pro mne. Proč si účastník myslí, že škola 

poskytuje rozšířený pobyt venku? Zamyslet se nad formami prezentace školy na 

veřejnosti 

 

 

2.2 INDIVIDUÁLNÍ MODELOVÁ SITUACE: VYJÁDŘENÍ RADOSTI 

A NADŠENÍ 

Cílová skupina: děti 

Sledované dovednosti: KREATIVITA POUŽITÉHO NÁPADU A ZPŮSOBU 

VYJÁDŘENÍ 

 mluvnické dovednosti (vyjadřovací schopnosti, plynulost projevu, hlasitost a 

tempo řeči, srozumitelnost vzhledem k posluchačům) 

 neverbální projev (mimika a výraz ve tváři, gesta vzhledem k posluchačům)  

 obsahová stránka projevu (navázání kontaktu, schopnost zaujmout- nápad, 

kreativita vyjádření, angažovanost, zvnitřnění s rolí, fantazie, improvizace, 

dějovost)  
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 celkový dojem (vypořádání se se situací) 

Popis projevu: 

Mluvnický projev je adekvátní směrem k cílové skupině. Má dynamiku, občas se 

objevuje nespisovné vyjadřování. 

Obsahová zaměřenost – sníh, koulování 

Interpretovaný děj má kreativní nápad, který byl zvolen po nepříliš dlouhém váhání. 

Projev obsahuje nadšení, má prvky fantazie. Účastník je angažovaný a zvnitřněný 

s danou rolí. Atmosféra projevu je příjemně až nadšeně laděná. 

Sumarizace a doporučení 

Interpretace dětskému publiku účastníkovi je bližší v porovnání s předchozí modelovou 

situací. Účastník je schopen nastolit hravou atmosféru a udržet dětskou pozornost. 

Modelová situace byla splněna dle zadání. 

 

 

2.3.  SKUPINOVÁ MODELOVÁ SITUACE: RYTÍŘI KULATÉHO STOLU 

Sledované dovednosti: INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE V RÁMCI TÝMU 

 celková reakce na neznámou situaci,  

 typ chování se na počátku (tápání/dotaz/snaha poradit se členy týmu/bojkot), 

  akčnost a motivovanost 

 styl řešení zadání, 

 respektování pravidel 

 organizační a vůdčí schopnosti směrem k týmu 

 „týmová role“ (moderátor, řešitel, motivátor, dotahovač,…) 

Popis projevu 

Při skupinové modelové situaci se účastník uplatňuje snahou o systematický postup 

a prací s informacemi všech členů v týmu. Nejprve přemýšlí nad souvislostí získaných 

informací a až posléze přináší možná řešení. Své domněnky nepodsouvá a je otevřen 

názoru druhých. Přispívá k dobré atmosféře v týmu, působí klidným a jistým dojmem. 

Sumarizace a doporučení: 

Při podobných situacích v praxi se velmi dobře můžete pro tým uplatnit jako člověk 

určující strategii plnění skupinového úkolu. Jste schopen systematicky pracovat 

s dostupnými informacemi, dávat si dohromady souvislosti. Cílem bude snažit se 

analyzovat celý úkol, stanovit jeho dílčích pod úkoly a cesty k jejich plnění, rovněž jako 

přidělit jejich plnění jednotlivým členům týmu. V průběhu celého plnění je nutné 

mapovat celkový vývoj a zdary i případné nezdary či upravit „strategii“ je-li to nutné.  
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2.4 ČÍSELNÉ HODNOTÍCÍ GRAFY 

Graf č.1 Individuální dovednosti 

 

 

Graf č. 2 Týmové a interpersonální dovednosti 
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2.5.MODIFIKOVANÁ SWOT ANALÝZA 

Silné stránky Slabé stránky 

Příjemné interpersonální působení  

"Laskavost"  

Týmový hráč  

Vnitřní angažovanost  

Nápad  

Příležitosti Hrozby 

Prohloubení analytického a systémového 

uvažování – uplatnění v týmu  

Využití možnosti prezentace před dospělými Omezení zadáním úkolu 

 

Vyčkávání na vytyčení přesného postupu a 

zadání vedoucím 

  

  

2.6 PSYCHODIAGNOSTICKÝ TEST:  KARIÉROVÉ KOTVY 

Charakteristika testu: 

Volbu zaměstnání člověka ovlivňují různé faktory. Může se jednat o potřebu odrážející 

aktuální situaci člověka, ovšem obecně se předpokládá, že lidé z dlouhodobého hlediska 

usilují či vyhledávají takové pracovní zařazení či pozici, která bude uspokojovat jejich 

základní potřeby. S ohledem na toto směřování lze přisoudit jedinci kariérové zakotvení 

s využitím systému osmi kariérových kotev, jehož autorem je E. H. Schein. Kariérová 

kotva se formuje a utváří v průběhu několika let po nástupu do zaměstnání v závislosti 

na pracovních zkušenostech. Je odrazem tří základních složek – vlastního obrazu talentu 

a schopností, motivů, potřeb, postojů a hodnot. Kariérová kotva se posléze stává silným 

faktorem ovlivňujícím výběr a volbu pracovní kariéry. U většiny lidí dominuje jedna 

z osmi uváděných kotev. Lidé s danou kotvou mohou být spokojeni v různých 

povoláních nebo naopak v jednom povolání mohou být naplněny potřeby svázané 

s různými kotvami, což dává možnost využití kariérových kotev v řízení lidských 

zdrojů. 

KOTVA S ROZHODUJÍCÍCM VÝZNAMEM (8 – 23 b.): 

1.Kotva životní styl (životní rovnováha)21 b. 

Tato kotva vyjadřuje potřebu skloubit pracovní kariéru s celkovým životním stylem, 

hledání rovnováhy mezi osobními, rodinnými a pracovními prioritami. Nejedná se 

o běžné vyvažování osobního a profesního života, jde zde o snahu integrovat potřeby 

jednotlivce, rodiny a kariéry, přičemž osobní a rodinné potřeby bývají upřednostňovány 

před kariérovým růstem. Lidé mající tuto kotvu jako dominantní upřednostňují 

organizace nabízející pružnou pracovní dobu, práci na částečný úvazek, vědeckou 

dovolenou, podporu rodiny – péče o rodinného příslušníka, mateřskou dovolenou apod. 

pokud to vyžadují životní zájmy jedince. 

KOTVA SE ZNAČNÝM VÝZNAMEM (24 – 31 b.): 

2.Kotva služba (oddanost věci) – vztahy mezi lidmi 25 b. 
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U této kotvy je patrná potřeba uspořádat si pracovní aktivity v souladu s osobními 

hodnotami a prospěchem společnosti, snaha o dosažení něčeho prospěšného 

a hodnotného pro ostatní. Lidé s touto kotvou si hledají taková zaměstnání, která jim 

umožňují zahrnout do práce významné hodnoty, které jsou pro ně více než kvalifikace 

či talent. Preferují práci, jež je spíše v souladu s hodnotami jedince, než s jeho 

dovednostmi. Kariérová rozhodnutí vyjadřují přání nějakým způsobem „zlepšit svět“. 

Za své přispění požadují spravedlivou odměnu. Více než finanční odměnu preferují 

možnost povýšení či přesun do pozic s větším vlivem a větší nezávislostí. Tam, kde 

pracují, požadují uznání a podporu od nadřízených i spolupracovníků, chtějí pociťovat, 

že jejich hodnoty jsou sdíleny i ve vyšším managementu. Při nedostatku podpory 

přechází tito lidé do „nezávislejších“ profesí. 

KOTVA S ČÁSTEČNÝM VÝZNAMEM (32 – 39 b.): 

3.-4. Kotva kreativita (podnikatelská kreativita, podnikavost) 

Tato kotva odráží potřebu vytvářet něco nového svého na základě vlastního projektu, 

primární motivací je výtvor až poté finanční zisk. Úspěch vlastního výtvoru je vnímán 

jako míra výkonu.Lidé zakotveni v této kotvě často vykazují nižší úroveň odpovědnosti, 

což je problematické pro manažerskou funkci. Mají tendenci prosazovat stále nové 

nápady, zanedbávat „rutinní“ povinnosti, což bývá zdrojem obtíží pro spolupracovníky. 

Jakmile se jim podaří realizovat návrh –nápadu, ztrácí zájem a přesouvají se na nový 

projekt. 

3.-4. Kotva jistota (stabilita) 

Jedinci s touto kotvou mají potřebu jistého zaměstnání, slušného příjmu, 

zaměstnaneckých výhod. Pro pocit jistoty jsou ochotni přizpůsobovat se hodnotám 

a normám organizace, bývají bez velkých ambicí – jistota je pro ně důležitější. 

Vyhledávají „spolehlivé“ organizace s dobrou pověstí, kde hrozí minimální možnost 

propouštění. Jistota může být vázána nejen na určitou organizaci a určité povolání, ale 

také na určité území – jedinec zde má své přátele, investoval zde do bydlení atd. 

V tomto případě se hovoří o jistotě zeměpisné. 

BEZVÝZNAMNÁ KOTVA ( 40 a více b.): 

5. Kotva autonomie (autonomie a nezávislost) 

Lidé kotvou hledají pracovní příležitosti poskytující jim maximální nezávislost na 

organizačních omezeních, umožňující jim uspořádání vlastního plánu a tempa práce.  

Bývají to lidé mající tendence k neakceptování pravidel a nároků organizace, které 

vnímají jako příliš svazující. Touží po samostatnosti, po samostatném podnikání, díky 

němuž mohou dosáhnout nezávislosti. Při hledání zaměstnání se vyhýbají úřadům 

a velkým výrobním organizacím. Odmítají se vzdávat možnosti řídit a vykonávat práci 

po svém. 

6.Kotva technicko-funkční kompetence 

Lidé zakotveni v této kotvě mají potřeba rozvíjet a uplatňovat své dovednosti v daném 

oboru, jejich primárním zájmen je obsah vykonávané práce. Kariéru si plánují 

především v rámci své odbornosti. Přijatelná je pro ně odborná manažerská funkce, 
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preferují kariérový postup pouze v rámci své funkční oblasti kompetence – obecná 

manažerská pozice není pro ně přitažlivá. Odmítnou vyšší funkci, lepší nabídku event. 

jinou práci pokud je mimo jejich odbornost nebo pokud by nové místo neumožňovalo 

odborný růst. Možnost zdokonalování dovedností je důležitější než peníze, ačkoliv 

i řádné odměňování odborných znalostí považují za významné. 

7.Kotva manažerská kompetence (obecná manažerská kompetence) 

Tato kotva je typická pro jedince majícízájem o řízení, vedení a ovlivňování lidí za 

účelem dosažení společných cílů. Krizové situace jsou vnímány jako stimulující. Tito 

jedinci usilují o vyšší obecné manažerské funkce, přičemž dosažení takovéto funkce je 

pro ně měřítkem úspěchu stejně jako finanční ocenění. Řídící funkce jim přináší větší 

uspokojování než rozvoj odborného potenciálu. Prioritou při rozhodování o své 

pracovní kariéře bude takové zaměstnání nebo pracovního zařazení, které poskytuje 

příležitost postupovat v rámci organizace na vyšší úroveň spojenou se zodpovědností za 

výsledky organizace. 

8.Kotva výzva (soutěž) 

Motivací pro lidi s kotvou výzva-soutěž je překonávání obtížných překážek, řešení 

téměř neřešitelných problémů, vítězství nad houževnatými soupeři a úspěch v náročné 

konkurenci. Je pro ně typické zaměření pouze na jeden cíl – zvítězit. Jejich kariéru 

provází předpoklad, že mohou dobýt či podrobit si všechno nebo všechny.  Činnost 

některých nabývá podobu hledání práce, kde mohou čelit stále více obtížnějším úkolům 

či problémům. netolerantnost k lidem bez podobných aspirací, snadné úkoly jsou nudné 

- nejsou výzvou. Pracovní oblast, druh zaměstnanecké organizace, systém odměňování, 

možnost kariérového růstu i forma uznání, to vše je podřizováno tomu, zda práce 

poskytuje či neposkytuje neustálé příležitosti pro „sebetestování“. Nepřítomnost 

testování, soutěže a rozmanitosti ve vykonávané profesi je zdrojem znuděnosti, 

podráždění i podkopávání morálky. U jedinců s kotvou výzva-soutěž se může 

projevovat netolerantnost vůči lidem, kteří nemají stejné či podobné ambice. 

 

2.7 PSYCHODIAGNOSTICKÝ TEST:  BELBINŮV TEST TÝMOVÝCH ROLÍ 

Charakteristika testu:  

Meredith Belbin identifikoval osm základních týmových rolí, které byly vymezeny po 

mnoha letech práce ve Velké Británii a Austrálii. Při svém hledání „magické 

ingredience“, která dělá tým týmem vítězným, Belbin pozoroval stovky týmových 

činností, jak skutečných, tak simulovaných. Zjistil, že mnoho týmu tvořili lidé, kteří si 

byli povahově podobní. To není u náborové politiky organizací nijak neobvyklým 

rysem. Takové týmy však jen zřídka byly stejně úspěšné jako týmy různorodější. Dejte 

dohromady několik nesmírně tvůrčích, inteligentních lidí a určitě budou podávat 

optimální výkon. I když se tato teorie muže zpočátku zdát rozumná, Belbinovy 

výsledky demonstrují pošetilost tohoto přístupu, který, jak se opakovaně ukázalo, 

selhává. Proč tomu tak je? Jaký je ten „ synergický efekt“, který produkuje vítězný tým? 

Odpověď spočívá ve snaze sestavit vyvážený tým, v němž se individuální silné stránky 

vzájemně doplňují. Individuální slabé stránky pak mohou být jak tolerovány, tak 
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kompenzovány za předpokladu, že je v týmu někdo jiný s relevantní silnou stránkou. 

Nejvyšší skóre ukazuje, jak se dokážeme prosadit v týmu. Druhé nejvyšší skóre 

vyjadřuje záložní roli. Dvě nejnižší skóre znamenají vaše slabiny. 

 

SILNĚ SE PROJEVŮJÍCÍ – silná stránka: 

1. Týmový člověk 35 b. 

Drží tým pohromadě, podporuje ostatní, naslouchá, povzbuzuje, harmonizuje a chápe. 

Příjemný a populární ale nesoutěživý. Nevšimnete si ho, když je v týmu, ale schází 

vám, když tam není. 

2. Vykonavatel 19 b. 

Praktický organizátor. Mění nápady v uskutečnitelné úkoly. Rád dělá plány 

a harmonogramy. Je metodický, odpovědný, důvěryhodný a výkonný. Nenechá se 

vzrušit. Nevede, ale přejímá administrativu.  

PRŮMĚRNĚ SE PROJEVUJÍCÍ : 

1. Pozorovatel 7 b. 

Inteligentní – jedná se spíše o analytickou inteligenci než o tvořivou. Důkladně rozebírá 

nápady a nachází rozpory v argumentech. Je méně aktivní než ostatní, pohlcený svými 

daty, vzdálený činnosti týmu, ale nezbytný pro prověření kvality této činnosti. Je 

závislý, ale může být chladný a netaktní. 

 

Shrnutí psychodiagnostických testů, seznam S/S stránek 

Na základě výpovědí z obou psychodiagnostických testů je uchazeč jasně profilován 

především jako člověk zakládající si na harmonizaci jak v osobním, tak i v pracovním 

životě, s důrazem na lidskost a příjemné prostředí, které se rovněž snaží utvářet ve svém 

pracovním týmu i pracovním prostředí celkově. Účastník je zaměření na plnění 

požadovaných věcí, kde je schopen využít svého organizačního uvažování. 

 

Závěr celého DC, seznam silných/ slabých stránek, doporučení 

Podporovat své silné stránky: v individuální, ale především týmové práci zaujmout 

pevnou pozici - analyzátor situace; člověka určujícího cestu k dosažení požadovaného 

cíle. Vaší silnou stránkou je schopnost spojovat si dílčí informace v celky a tak jasně 

určovat další vývoj a způsob řešení situace. Máte týmového ducha a v týmu jste 

respektován, proto se nebojte prosadit. Navrhované řešení si vždy nechte odsouhlasit 

s týmem pro zachování dosavadní harmonie jeho fungování. 

Zlepšit své slabé stránky: zamýšlet se sám nad způsoby řešení a možnostmi realizace 

věcí, které jsou třeba. Nečekat na přesné zadání od vedoucího. Vnesení a sdílení nápadů 

týkajících se práce s dětmi, služeb pro rodiče, prezentace školky na veřejnosti 

i fungování na úrovni kolegyň. 

 


